
Viajes en metro por habitante / Viatges en metro per habitant

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
44,82 43,18 40,89 41,01 40,99 42,39 44,48 47,99 49,14 25,85

Nombre del Indicador: Nom de l'Indicador:

Viajes en metro por habitante Viatges en metro per habitant
Código: Codi:

03255100 03255100
Tema: Tema:

Transporte Transport
Subtema: Subtema:

Transporte urbano Transport Urbà
De�nición y forma de cálculo: De�nició i forma de càlcul:

Número de viajes realizados en metro durante el año de
referencia dividido por la población a 1 de julio de dicho
año.

Nombre de viatges realitzats en metro durant l'any de
referència dividit per la població a 1 de juliol de l'esmentat
any.

Fuentes de la Información: Fonts de la Informació:

Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana. Padrón
Municipal de Habitantes. Ayuntamiento de València

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Padró Municipal
d'Habitants. Ajuntament de València

Periodicidad de Actualización: Periodicitat d'Actualització:

Anual Anual
Unidades de medida: Unitats de mesura:

Observaciones e Interpretación: Observacions i Interpretació:

Los datos de MetroValència incluyen los referidos a las
estaciones de metro que se encuentran en el término
municipal de la ciudad de València, así como el número de
viajeros con origen en dichas estaciones, que son: València
Sud, Sant Isidre, Safranar (antes de 2011 Hospital), Patraix,
Joaquín Sorolla- Jesús, Pl. Espanya, Àngel Guimerà, Túria,
Campanar-La Fe, Beniferri, Benimàmet, Les Carolines/Fira,
Machado, Benimaclet, Facultats, Alameda, Colón, Xàtiva,
Av. del Cid, Nou d'Octubre, Bailén, Aragón, Amistat, Ayora
y Marítim-Serrería. Para los viajeros con origen la estación
de Marítim-Serrería del año 2015 y anteriores, en los que
únicamente se dispone de la suma total de los viajeros de la
parada de metro y tranvía, el dato se estima considerando
el 85La 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.

Les dades de MetroValència inclouen les dades referides a
les estacions de metro que es troben al terme municipal
de la ciutat de València, així com el nombre de viatgers
amb origen en les esmentades estacions: València Sud,
Sant Isidre, Safranar (abans de 2011 Hospital), Patraix,
Joaquín Sorolla- Jesús, Pl. Espanya, Àngel Guimerà, Túria,
Campanar-La Fe, Beniferri, Benimàmet, Les Carolines/Fira,
Machado, Benimaclet, Facultats, Alameda, Colón, Xàtiva,
Av. del Cid, Nou d'Octubre, Bailén, Aragón, Amistat, Ayora
y Marítim-Serrería. Per als viatgers amb origen l'estació
de Marítim-Serrería de l'any 2015 i anteriors, en els quals
únicament es disposa de la suma total dels viatgers de la
parada de metro i tramvia, la dada s'estima considerant el
85La població calculada a 1 de juliol s'obté com a semisuma
de les poblacions corresponents a 1 de gener de l'any de
referència i 1 de gener de l'any següent.


