
Tasa de robos con violencia e intimidación por 10.000 habitantes / Taxa de robatoris amb violència i intimidació per 10.000
habitants

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
41,64 32,36 26,08 23,72 23,73 21,63 23,10 18,01

Nombre del Indicador: Nom de l'Indicador:

Tasa de robos con violencia e intimidación por 10.000
habitantes

Taxa de robatoris amb violència i intimidació per 10.000
habitants

Código: Codi:

13357080 13357080

Tema: Tema:

Justicia Justícia

Subtema: Subtema:

Seguridad ciudadana Seguretat ciutadana

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

Se calcula como cociente del número de robos con violencia
e intimidación entre la población calculada a 1 de julio del
año de referencia, multiplicado por 10.000

Es calcula com el quocient del nombre de robatoris amb
violència i intimidació entre la població calculada a 1 de
juliol de l'any de referència, multiplicat per 10.000.

Fuentes de la Información: Fonts de la Informació:

Balance de la Criminalidad del Ministerio del Interior.
Padrón Municipal de Habitantes de l'Ajuntament de
València.

Balance de la Criminalidad. Ministeri de l'Interior

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:

Consulta en la Web del Ministerio del Interior
(www.interior.gob.es). Incluye los delitos por robo
con violencia o intimidación (art. 242 Código Penal). Para
el denominador de la tasa se utiliza la población calculada
a 1 de julio del año t, como la semisuma de la población a
1 de enero del año t y la población a 1 de enero del año
t+1.

Consulta a la Web del Ministeri de l'Interior
(www.interior.gob.es). Inclou els delictes per robatori
amb violència o intimidació (art. 242 Codi Penal). Per al
denominador de la taxa s'utilitza la població calculada a l'1
de juliol de l'any t, com la semisuma de la població a l'1 de
gener de l'any t i la població a l'1 de gener de l'any t+1.


