
Porcentaje de nacimientos prematuros / Percentatge de naixements prematurs

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
8,52 8,14 8,63 7,76 8,11 7,82 8,07 8,51 7,68 7,57

Nombre del Indicador: Nom de l'Indicador:

Porcentaje de nacimientos prematuros Percentatge de naixements prematurs

Código: Codi:

02153160 02153160

Tema: Tema:

Población Població

Subtema: Subtema:

Movimiento natural de la población Moviment natural de la població

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

Cociente de los nacimientos prematuros respecto al total de
nacimientos de madres residentes en la ciudad durante el
año de referencia.

Quocient dels naixements prematurs respecte al total de
naixements de mares residents a la ciutat durant l'any de
referència.

Fuentes de la Información: Fonts de la Informació:

Movimiento Natural de la Población (MNP). Instituto
Nacional de Estadística (INE).

Moviment Natural de la Població (MNP). Institut
Nacional d'Estadística (INE). Padró Municipal d'Habitants.
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:

Un parto prematuro es aquel ocurrido antes de las 37
semanas de gestación, contadas desde el primer día de
la última menstruación. Si no se conoce la fecha de la
última menstruación, la edad gestacional se calcula con
base en la mejor estimación clínica o paraclínica disponible,
por ejemplo, altura uterina, ecografía, o examen físico del
recién nacido. Los datos de nacimientos provienen de la
explotación estadística del �chero de microdatos del MNP
disponible en la página Web del INE.

Un part prematur és aquell ocorregut abans de 37 setmanes
de gestació, comptades des del primer dia de l'última
menstruació. Si no es coneix la data de l'última
menstruació, l'edat gestacional es calcula amb base en
la millor estimació clínica o paraclínica disponible, per
exemple, grandària uterina, ecogra�a, o examen físic del
nadó. Les dades de naixements provenen de l'explotació
estadística del �txer de microdades del MNP disponibles a
la pàgina Web de l'INE.


