
Películas exhibidas por 100.000 habitantes / Pel·lícules exhibides per 100.000 habitants

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
53,26 56,86 53,75 55,25 55,61 67,44 76,07 70,25 62,73 39,58

Nombre del Indicador: Nom de l'Indicador:

Películas exhibidas por 100.000 habitantes Pel·lícules exhibides per 100.000 habitants

Código: Codi:

11051040 11051040

Tema: Tema:

Cultura y ocio Cultura i oci

Subtema: Subtema:

Cine Cinema

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

Cociente del número de películas de cine exhibidas en las

salas de la ciudad de València durante el año de referencia

y la población de la ciudad calculada a mitad del año de

referencia

Quocient del nombre de pel·lícules de cinema exhibides a

les sales de la ciutat de València durant l'any de referència

i la població de la ciutat calculada a meitat de l'any de

referència

Fuentes de la Información: Fonts de la Informació:

Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.

Ministerio de Cultura. Padrón Municipal de Habitantes.

Ayuntamiento de València.

Institut de la Cinematogra�a i de les Arts Audiovisuals.

Ministeri de Cultura. 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 100.000 Expressat en tant per 100.000

Observaciones e Interpretación: Observacions i Interpretació:

Para el cálculo de este indicador únicamente se

consideran los largometrajes, que son aquellas películas

cinematográ�cas de duración superior a una hora. La

población se obtiene de la explotación estadística del �chero

del Padrón Municipal de Habitantes del Ayuntamiento de

València. 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.

Per al càlcul d'aquest indicador únicament es consideren

els llargmetratges, que són aquelles pel·lícules

cinematogrà�ques de duració superior a una hora. La

població s'obté de l'explotació estadística del �txer del

Padró Municipal d'Habitants de l'Ajuntament de València.

La població calculada a meitat de l'any de referència s'obté

com semisuma de les poblacions corresponents a 1 de gener

de l'any de referència i 1 de gener de l'any següent.


