
Viajes en transporte público ligero por habitante / Viatges en transport públic lleuger per habitant

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
120,68 117,77 117,34 119,98 119,94 126,63 128,20 127,88 128,88 68,51

Nombre del Indicador: Nom de l'Indicador:

Viajes en transporte público ligero por habitante Viatges en transport públic lleuger per habitant

Código: Codi:

03255150 03255150

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

ligero durante el año de referencia dividido por la población

a 1 de julio de dicho año.

Quocient de les persones que viatgen en transport públic

lleuger durant l'any de referència dividit pel nombre

d'habitants a 1 de juliol de l'esmentat any.

Fuentes de la Información: Fonts de la Informació:

Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana. Empresa

Municipal de Transportes de València Padrón Municipal de

Habitantes. Ayuntamiento de València

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Empresa

Municipal de Transports de València. 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 transporte ligero al tranvía y al autobús.

Tranvía: sólo se consideran las líneas 4, 6 y 8 de

MetroValència. 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 Transport lleuger al tramvia i a l'autobús.

Respecte a l'autobús només es comptabilitzen les dades

facilitades per l'EMT. Tramvia: només es consideren les

línies 4, 6 i 8 de MetroValència. 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.


