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Nombre del Indicador: Nom de l'Indicador:

Entidades bancarias por 10.000 habitantes Entitats bancàries per 10.000 habitants
Código: Codi:

06051090 06051090
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 entidades bancarias entre la
población a 1 de enero del año de referencia.

Quocient del nombre d'entitats bancàries entre la població
a 1 de gener de l'any de referència.

Fuentes de la Información: Fonts de la Informació:

Índice de Entidades Financieras. C.T.D.S.A. Padrón
Municipal de Habitantes. Ayuntamiento de València

Índex d'Entitats Financeres. C.T.D.S.A. Padró Municipal
d'Habitants. Ajuntament de València

Periodicidad de Actualización: Periodicitat d'Actualització:

Anual Anual
Unidades de medida: Unitats de mesura:

Expresado en tanto por 10.000 Expressat en tant per 10.000
Observaciones e Interpretación: Observacions i Interpretació:

Una Entidad Financiera es cada uno de los códigos
diferentes recogidos en el Índice de Entidades Financieras.
Se incluyen bancos, cajas de ahorro y cooperativas de
crédito. Se ha eliminado el año 2012 de la serie histórica,
porque el proceso de reorganización bancaria provoca un
dato anómalo y poco signi�cativo. Los datos de población
se obtienen de la explotación estadística del �chero del
Padrón Municipal de Habitantes del Ayuntamiento de
València a 1 de enero del año de referencia.

Una Entitat Financera és cada un dels codis diferents
arreplegats en l'Índex d'Entitats Financeres. S'inclouen
bancs, caixes d'estalvi i cooperatives de crèdit. S'ha
eliminat l'any 2012 de la sèrie històrica, perquè el procés
de reorganització bancària provoca una dada anòmala i poc
signi�catiu. Les dades de població s'obtenen de l'explotació
estadística del �txer del Padró Municipal d'Habitants de
l'Ajuntament de València a 1 de gener de l'any de referència.


