
Tasa de suicidios en hombres / Taxa de suïcidis en homes

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
13,17 7,30 9,43 8,73 10,11 9,81 8,20 7,38 11,33 10,53

Nombre del Indicador: Nom de l'Indicador:

Tasa de suicidios en hombres Taxa de suïcidis en homes

Código: Codi:

05102240 05102240

Tema: Tema:

Salud y Protección Social Salut i Protecció Social

Subtema: Subtema:

Mortalidad Mortalitat

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

Cociente del número de defunciones de hombres con causa
de la muerte suicidio entre la población de hombres residente
en la ciudad calculada a 1 de julio del año de referencia

Quocient del nombre de defuncions d'homes amb causa de
la mort suïcidi entre la població d'homes resident a la ciutat
calculada a 1 de juliol de l'any de referència

Fuentes de la Información: Fonts de la Informació:

Registro de mortalidad del Servicio de Epidemiología.
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. Padrón
Municipal de Habitantes. O�cina de Estadística del
Ayuntamiento de València.

Registre de mortalitat del Servei d'Epidemiologia.
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
Padró Municipal d'Habitants. O�cina d'Estadística
de l'Ajuntament de València.

Periodicidad de Actualización: Periodicitat d'Actualització:

Anual Anual

Unidades de medida: Unitats de mesura:

Expresado en tanto por 100.000. Expressat en tant per 100.000.

Observaciones e Interpretación: Observacions i Interpretació:

Se consideran como suicidios las defunciones de residentes
de la ciudad de València cuya causa de muerte aparece
clasi�cada con los códigos X60 a X84 de la CIE
(Clasi�cación Internacional de Enfermedades) décima
revisión. La fuente de información son los boletines
estadísticos de defunción del Registro Civil. La población
a mitad del año de referencia se obtiene de la explotación
estadística del �chero del Padrón Municipal de Habitantes
del Ayuntamiento de València y se calcula como semisuma
de las poblaciones correspondientes a 1 de enero del año de
referencia y 1 de enero del año siguiente.

Es consideren com a suïcidis les defuncions de residents
de la ciutat de València la causa de mort de la qual
apareix classi�cada amb els codis X60 a X84 de la CIE
(Classi�cació Internacional de Malalties) desena revisió. La
font d'informació són els butlletins estadístics de defunció
del Registre Civil. La població a meitat de l'any de
referència s'obté de l'explotació estadística del �txer del
Padró Municipal d'Habitants de l'Ajuntament de València
i es calcula com semisuma de les poblacions corresponents
a 1 de gener de l'any de referència i 1 de gener de l'any
següent.


