
Porcentaje de hombres mayores de 64 años que viven con solo otras personas mayores de 64 años / Percentatge d'homes de
65 i més anys que viuen només amb altres persones de 65 i més anys

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
55,24 55,38 55,53 55,65 55,76 55,90 56,01 56,35 56,48 56,98

Nombre del Indicador: Nom de l'Indicador:

Porcentaje de hombres mayores de 64 años que viven con

solo otras personas mayores de 64 años

Percentatge d'homes de 65 i més anys que viuen només amb

altres persones de 65 i més anys

Código: Codi:

05255040 05255040

Tema: Tema:

Salud y Protección Social Salut i Protecció Social

Subtema: Subtema:

Protección social Protecció social

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

Cociente del número de hombres de 65 y más años

residentes en hojas familiares que viven únicamente con

personas de 65 y más años entre los hombres de 65 y

más años residentes en la ciudad a 1 de enero del año de

referencia

Quocient del nombre d'homes de 65 i més anys residents en

fulles familiars que viuen únicament amb persones de 65 i

més anys entre els homes de 65 i més anys residents a la

ciutat a 1 de gener de l'any de referència

Fuentes de la Información: Fonts de la Informació:

Padrón Municipal de Habitantes. O�cina de Estadística.

Ayuntamiento de València.

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 porcentaje. Expressat en percentatge

Observaciones e Interpretación: Observacions i Interpretació:

Los datos ofrecidos provienen de la explotación estadística

del �chero del Padrón Municipal de Habitantes del

Ayuntamiento de València.

Les dades oferides provenen de l'explotació estadística del

�txer del Padró Municipal d'Habitants de l'Ajuntament de

València.


