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Nombre del Indicador: Nom de l'Indicador:

Viajes en transporte público de alta capacidad por habitante Viatges en transport públic d'alta capacitat per habitant

Código: Codi:

03255130 03255130

Tema: Tema:

Transporte Transport

Subtema: Subtema:

Transporte urbano Transport Urbà

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

Cociente entre las personas que viajan en transporte público

de alta capacidad durante el año de referencia dividido por

el número de habitantes a 1 de julio del año de referencia.

Quocient de la divisió de les persones que viatgen en

transport públic d'alta capacidad durant l'any de referència

entre el nombre d'habitants a 1 de juliol de l'any de

referència.

Fuentes de la Información: Fonts de la Informació:

MetroValència. 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:

Se entiende por alta capacidad al metro y el tren de cercarías

de Renfe. Se contabilizan los viajeros del metro con origen

en alguna de las estaciones de València, y los viajeros

de cercanías de Renfe con origen o destino alguna de las

estaciones de la ciudad de València. 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.

S'entén per alta capacitat al metro i al tren de rodalia de

Renfe. Es comptabilitzen els viatgers del metro amb origen

en alguna de les estacions de València, i els viatgers de

rodalia de Renfe amb origen o destinació en alguna de les

estacions de la ciutat de València. La població calculada

a meitat de l'any de referència s'obté com a semisuma

de les poblacions corresponents a l'1 de gener de l'any de

referència i l'1 de gener de l'any següent.


