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Nombre del Indicador:
Porcentaje de primeros nacimientos
Código:
02153060
Tema:
Población
Subtema:
Movimiento natural de la población
Denición y forma de cálculo:
Cociente del número de primeros nacimientos respecto al
total de nacimientos de madres residentes en la ciudad
durante el año de referencia.
Fuentes de la Información:
Movimiento Natural de la Población (MNP). Instituto
Nacional de Estadística (INE).
Periodicidad de Actualización:
Anual
Unidades de medida:
Expresado en porcentaje
Observaciones e Interpretación:
El orden al nacimiento es el número de secuencia que
corresponde al nacido con vida respecto al número total
de nacidos vivos que ha tenido la madre. En el caso
de nacimientos múltiples con dos o más nacidos vivos, se
le asigna a cada nacido un número de orden secuencial
hasta el total de hijos que ha tenido la madre. Los datos
de nacimientos provienen de la explotación estadística del
chero de microdatos del MNP disponible en la página Web
del INE.

Nom de l'Indicador:
Percentatge de primers naixements
Codi:
02153060
Tema:
Població
Subtema:
Moviment natural de la població
Denició i forma de càlcul:
Quocient del nombre de primers naixements respecte al total
de naixements de mares residents a la ciutat durant l'any
de referència.
Fonts de la Informació:
Moviment Natural de la Població (MNP). Institut
Nacional d'Estadística (INE). Padró Municipal d'Habitants.
Ajuntament de València
Periodicitat d'Actualització:
Anual
Unitats de mesura:
Expressat en percentatge
Observacions i Interpretació:
L'ordre de naixement és el nombre de seqüència que
correspon al nascut amb vida respecte al nombre total de
nascuts vius que ha tingut la mare. En el cas de naixements
múltiples amb dos o més nascuts vius, se li asigna a cada
nascut un número d'ordre seqüencial ns el total de lls
que ha tingut la mare. Les dades de naixements provenen
de l'explotació estadística del txer de microdades del MNP
disponible a la pàgina Web de l'INE.

