
Media de las edades de las mujeres al matrimonio / Mitjana de les edats de les dones al matrimoni

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
34,68 35,31 36,17 35,63 34,75 35,04 35,40 35,59 36,13 36,80

Nombre del Indicador: Nom de l'Indicador:

Media de las edades de las mujeres al matrimonio Mitjana de les edats de les dones al matrimoni

Código: Codi:

02153516 02153516

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 las edades de las mujeres residentes
en la ciudad que contraen matrimonio durante el año de
referencia.

Mitjana aritmètica de les edats de les dones residents a la
ciutat que contrauen matrimoni 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:

La edad se calcula a partir de la información disponible en
el �chero de microdatos: el año y mes de nacimiento, el
año y mes de matrimonio y la edad en años cumplidos
en el momento del matrimonio. La edad al matrimonio,
en años, se calcula como la diferencia entre el año de
matrimonio y el año de nacimiento; más la diferencia entre
el mes de matrimonio y el mes de nacimiento dividido entre
12. Cuando el mes de matrimonio coincide con el mes de
nacimiento, este valor se corrige sumando medio mes si
la edad en años cumplidos del �chero es igual al año de
matrimonio menos el año de nacimiento, o restando medio
mes si la edad en años cumplidos del �chero es menor al
año de matrimonio menos el año de nacimiento. Los datos
de matrimonios provienen de la explotación estadística del
�chero de microdatos del MNP disponible en la página Web
del INE.

L'edat es calcula a partir de la informació disponible al
�txer de microdades: l'any i el mes de naixement, l'any
i el mes de matrimoni i l'edat en anys complits en el
moment del matrimoni. L'edat al matrimoni, en anys,
es calcula com la diferència entre l'any de matrimoni i
l'any de naixement; més la diferència entre el mes de
matrimoni i el mes de naixement dividit entre 12. Quan
el mes de matrimoni coincideix amb el mes de naixement,
aquest valor es corrigeix sumant mig mes si l'edat en anys
complits del �txer és igual a l'any de matrimoni menys
l'any de naixement, o restant mig mes si l'edat en anys
complits del �txer és menor a l'any de matrimoni menys
l'any de naixement. Les dades de matrimonis provenen de
l'explotació estadística del �txer de microdades del MNP
disponible a la pàgina Web de l'INE.


