
Intervalo intergenésico medio / Interval intergenèsic mitjà

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
4,65 4,46 4,38 4,53 4,50 4,50 4,42 4,61 5,15 5,26

Nombre del Indicador: Nom de l'Indicador:

Intervalo intergenésico medio Interval intergenèsic mitjà

Código: Codi:

02153240 02153240

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:

Media aritmética de los intervalos intergenésicos observados
de nacimientos de madres residentes en la ciudad durante
el año de referencia.

Mitjana aritmètica dels intervals intergenèsics observats 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 años Expressat en anys

Observaciones e Interpretación: Observacions i Interpretació:

El intervalo intergenésico se de�ne como el tiempo
trascurrido entre dos nacimientos consecutivos. Este
intervalo se calcula, con independencia del estado civil de
la madre, para todos aquellos nacimientos para los que
exista nacimiento anterior, por lo que será aplicable para
nacimientos con un orden al nacimiento segundo o superior.
Para su cálculo se ha utilizado la información disponible de
las fechas de nacimiento actual (mes y año) y del nacimiento
anterior (mes y año). Los datos de nacimientos provienen
de la explotación estadística del �chero de microdatos del
MNP disponible en la página Web del INE.

L'interval intergenèsic es de�neix com el temps
transcorregut entre dos naixements consecutius. Aquest
interval es calcula, amb independència de l'estat civil de
la mare, per a tots els naixements per als que hi ha un
naixement anterior, pel que serà aplicable per a naixements
amb un ordre al naixement segon o superior. Per al seu
càlcul s'ha utilitzat la informació disponible de les dates de
naixement actual (mes i any) i del naixement anterior (mes
i any). Les dades de nacimientos provenen de l'explotació
estadística del �txer de microdades del MNP disponible a
la pàgina Web de l'INE.


