
Porcentaje de nacimientos en parto por cesárea / Percentatge de naixements en part per cesària

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
35,80 34,84 36,57 34,91 33,96 32,44 32,92 33,99 31,44 31,21

Nombre del Indicador: Nom de l'Indicador:

Porcentaje de nacimientos en parto por cesárea Percentatge de naixements en part per cesària

Código: Codi:

02153170 02153170

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 del número de nacimientos por cesárea respecto
al total de nacimientos de madres residentes en la ciudad
durante el año de referencia.

Quocient del nombre de naixements per cesària 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).

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:

Una cesárea es un tipo de parto en el cual se practica una
incisión quirúrgica en el abdomen y el útero de la madre para
extraer uno o más bebés. Suele practicarse cuando un parto
vaginal podría conducir a complicaciones médicas. Los
datos de nacimientos provienen de la explotación estadística
del �chero de microdatos del MNP disponible en la página
Web del INE.

Una cesària és un tipus de part en el qual es practica una
incisió quirúrgica a l'abdomen i l'úter de la mare per a
extraure un o més nadons. Sol practicar-se quan un part
vaginal podria conduir a complicacions mèdiques. Les dades
de naixements provenen de l'explotació estadística del �txer
de microdades del MNP disponibles a la pàgina Web de
l'INE.


