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Nombre del Indicador: Nom de l'Indicador:

Super�cie de los aparcamientos por turismo Superfície dels aparcaments per turisme

Código: Codi:

04051090 04051090

Tema: Tema:

Edi�cación y vivienda Edi�cació i habitatge

Subtema: Subtema:

Vivienda Habitatge

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

Cociente de la super�cie total de aparcamientos entre el

número de turismos a 1 de enero del año de referencia.

Quocient de la superfície total d'aparcaments entre el

nombre de turismes a 1 de gener de l'any de referència.

Fuentes de la Información: Fonts de la Informació:

Catastro de Bienes Inmuebles. Impuesto de Vehículos de

Tracción Mecánica. O�cina de Estadística. Ayuntamiento

de València

Cadastre de Béns immobles. Impost de Vehicles de Tracció

Mecànica. O�cina d'Estadística. Ajuntament de València

Periodicidad de Actualización: Periodicitat d'Actualització:

Anual Anual

Unidades de medida: Unitats de mesura:

Expresado en metros cuadrados Expressat en metres quadrats

Observaciones e Interpretación: Observacions i Interpretació:

La super�cie total de aparcamientos se calcula como la

suma de la super�cie construida de las construcciones con

destino aparcamiento. Los datos provienen de la tabulación

del �chero del Catastro de Bienes Inmuebles de naturaleza

urbana de la ciudad de València a 1 de enero del año de

referencia remitido por la Dirección General del Catastro.

Los datos de turismos provienen de la tabulación del �chero

del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica.

La superfície total d'aparcaments es calcula com la suma de

la superfície construïda de les construccions amb destinació

aparcament. Les dades provenen de la tabulació del �txer

del Cadastre de Béns immobles de naturalesa urbana de la

ciutat de València a 1 de gener de l'any de referència remés

per la Direcció General del Cadastre. Les dades de turismes

provenen de la tabulació del �txer de l'Impost de Vehicles

de Tracció Mecànica.


