
Pasajeros del Aeropuerto de València por habitante / Passatgers de l'Aeroport de València per habitant

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
6,23 5,96 5,84 5,84 6,40 7,32 8,48 9,75 10,69 3,11

Nombre del Indicador: Nom de l'Indicador:

Pasajeros del Aeropuerto de València por habitante Passatgers de l'Aeroport de València per habitant

Código: Codi:

03204010 03204010

Tema: Tema:

Transporte Transport

Subtema: Subtema:

Transporte aéreo Transport Aeri

De�nición y forma de cálculo: De�nició i forma de càlcul:

Cociente del número de personas que llegan (desembarcadas
o en tránsito) o salen en avión para el Aeropuerto de
València durante el año de referencia entre la población de
la ciudad calculada a mitad de dicho año.

Quocient del nombre de persones que arriben
(desembarcades o en trànsit) o ixen en avió de l'Aeroport
de València durant l'any de referència entre la població de
la ciutat calculada a 1 de juliol de l'any de referència.

Fuentes de la Información: Fonts de la Informació:

Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) .
Padrón Municipal de Habitantes. O�cina de Estadística.
Ayuntamiento de València.

Aeroports Espanyols i Navegació Aèria (AENA) . Padró
Municipal d'Habitants. O�cina d'Estadística. Ajuntament
de València.

Periodicidad de Actualización: Periodicitat d'Actualització:

Anual Anual

Unidades de medida: Unitats de mesura:

Expresado en pasajeros por habitante Expressat en passatgers per habitant

Observaciones e Interpretación: Observacions i Interpretació:

Los pasajeros en tránsito (que llegan al aeropuerto y
continúan su viaje en un vuelo con el mismo número de
vuelo que en el que llegaron) se consideran como llegadas
al aeropuerto. El número total de pasajeros incluye por
tanto la suma de las llegadas más las salidas del aeropuerto
de València. El aeropuerto de València (Código IATA:
VLC, código OACI: LEVC) se encuentra situado a ocho
kilómetros al oeste de la capital. La población calculada
a mitad del año de referencia se obtiene como semisuma
de las poblaciones correspondientes a 1 de enero del año de
referencia y 1 de enero del año siguiente.

Els passatgers en trànsit (que arriben a l'aeroport i
continuen el seu viatge en un vol amb el mateix número de
vol que en el que van arribar) es consideren com a arribades
a l'aeroport. El nombre total de passatgers inclou per tant
la suma de les arribadas més les eixides de l'aeroport de
València, per la qual cosa, inclou passatgers embarcats,
desembarcats o en trànsit. L'aeroport de València (Codi
IATA: VLC, codi OACI: LEVC) es troba situat a huit
quilòmetres a l'oest de la capital. La població calculada
a 1 de juliol de l'any de referència s'obté com a semisuma
de les poblacions corresponents a un de gener de l'any de
referència i un de gener de l'any següent.


