
Edat mitjana a la maternitat per al segon naixement

Nom de l'Indicador:

Edat mitjana a la maternitat per al segon naixement

Codi:

2153130

Tema:

Població

Subtema:

Moviment natural de la població

De�nició i forma de càlcul:

Quocient del sumatori, de 15 a 49 anys, dels productes de les edats simples més 0,5 per les taxes de fecunditat
especí�ques associades a cada edat per al segon descendent, entre el sumatori, de 15 a 49 anys, de les taxes de
fecunditat especí�ques del segon descendent de les dites edats.

Fonts de la Informació:

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

Periodicitat d'Actualització:

Anual

Unitats de mesura:

Expressat en anys

Observacions i Interpretació:

La ponderació de les edats de les mares per les taxes de fecunditat es realitza per a evitar que el seu valor quede
condicionat per l'estructura per edats de la població. Representa l'edat mitjana en què una dona resident a la ciutat
tindria el seu segon descendent en cas de mantindre's la mateixa intensitat fecunda per edat que l'observada a la ciutat
durant l'any de referència. La taxa de fecunditat a l'edat X per al segon descendent es calcula com el quocient entre
el nombre de segons naixements de mare d'edat X durant l'any de referència i la població femenina de X anys d'edat
calculada a mitat d'any. La població femenina de X anys d'edat a mitat d'any es calcula com a semisuma de les
poblacions de dones corresponents a 1 de gener de l'any de referència i 1 de gener de l'any següent.
Les dades de naixements provenen de l'explotació estadística del �txer de microdades del MNP disponible en la pàgina
Web de l'INE. Les dades de població provenen de l'explotació estadística del �txer del Padró Municipal d'Habitants de
l'Ajuntament de València.


