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Nombre del Indicador: Nom de l'Indicador:

Grado de terciarización económica Grau de terciarització econòmica

Código: Codi:

06051070 06051070

Tema: Tema:

Actividad económica, renta y consumo Activitat econòmica, renda i consum

Subtema: Subtema:

Actividad económica Activitat econòmica

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

Cociente del número de actividades económicas comerciales,
de servicios y profesionales en el Impuesto de Actividades
Económicas (IAE) entre el total de actividades en dicho
impuesto a 1 de enero del año de referencia.

Quocient del nombre d'activitats econòmiques comercials,
de serveis i professionals a l'Impost d'Activitats
Econòmiques (IAE) entre el total d'activitats en l'esmentat
impost a 1 de gener de l'any de referència.

Fuentes de la Información: Fonts de la Informació:

Impuesto de Actividades Económicas. O�cina de
Estadística. Ayuntamiento de València

Impost d'Activitats Econòmiques. 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:

Se consideran actividades comerciales y de servicios las
incluidas en las divisiones 6 (Comercio, restaurantes
y hospedaje. Reparaciones), 7 (Transporte y
comunicaciones), 8 (Instituciones �nancieras, seguros,
servicios a empresas y alquileres) y 9 (Otros servicios)
de la sección primera del IAE. Se consideran actividades
profesionales las incluidas en la sección segunda del IAE.
Los datos ofrecidos provienen de la explotación estadística
del �chero del IAE del Ayuntamiento de València a 1 de
enero del año de referencia.

Es consideren activitats comercials i de servicis les incloses
en les divisions 6 (Comerç, restaurants i hostalatge.
Reparacions), 7 (Transport i comunicacions), 8 (Institucions
�nanceres, assegurances, servicis a empreses i lloguers) i 9
(Altres servicis) de la secció primera de l'IAE. Es consideren
activitats professionals les incloses en la secció segona de
l'IAE. Les dades provenen de l'explotació estadística del
�txer de l'IAE de l'Ajuntament de València a 1 de gener
de l'any de referència.


