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Els determinants de la salut i les desigualtats
en salut a les àrees urbanes
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El context socioeconòmic
Atur: L’any 2016 continua alt tot i que disminueix, la
taxa d’atur era 11,2% en homes i 13,8% en dones.

Pobresa material severa per districte

[ 2015:13,3% en homes i 14,6% en dones ]

Pobresa material severa:
el 9% de les persones en pateixen a la seva llar.

Pobresa energètica per classe social

Pobresa energètica:
el 10,6% de les persones en pateixen a la seva llar.

CS I: Classe social
més afavorida.
à
CS V: Classe més
desafavorida
Font: ESB 2016

La qualitat de l’aire

El 2016, es van superar els valors de referència de
l’OMS pels contaminants diòxid de nitrogen (NO2),
material particulat (PM10 i PM2,5), benzè, ozó i
benzo(a)pirè.

Exposició potencial a la mitjana anual
(en µg/m3) el 2016

Respecte la normativa, es compleixen els valors límit o
objectiu establerts per a 11 contaminants i es supera el
valor límit anual de NO2.
Segons els nivells establerts per la UE i la OMS per NO2
un 68% de la població estava exposada a nivells
superiors als recomanats.

< 40 µg/m3
> 40 µg/m3

Igualment, el 97% de la població estava exposada a
material particulat a nivells superiors als de referència
de l’OMS.
< 20 µg/m3
entre 20-403 µg/m3
> 40 µg/m3

La contaminació acústica
El 2016 el 47,8% de la població de Barcelona declara que hi ha molt soroll al seu barri.
La percepció de molt soroll al barri augmenta a Ciutat Vella (74,2%) i l’Eixample (68,7%).

Persones que
declaren estar d’acord
o molt d’acord amb
l’afirmació
“al meu barri hi ha
molt soroll”

29,3%
37,5%
38,4%
40,5%
41,5%
44,5%
46,5%
50,3%
68,7%
74,2%

Font: ESB 2016

La salut autopercebuda
El 2016, el 15,5% d'homes i el 22,6% de dones majors de 15 anys declararen una salut regular o dolenta.
-

En les classes socials més desafavorides: 41,7% dones i el 24,7% homes.

-

En classes socials benestants: 10,6% dones i 12,3% homes.

Salut autopercebuda per classe social i sexe 2016

CS I: Classe social més afavorida.
à
CS V: Classe mes desafavorida

Font: ESB 2016

La salut reproductiva
L’any 2015, la fecunditat en dones de 15 a 49 anys es manté: 38,2 naixements per 1.000 dones.
[ 2014: 36,6 x 1000 dones 15-49 ]
En les dones adolescents de 15 a 19 anys la taxa d’embarassos és de 19,1 per 1.000 dones.
[ 2014: 21,5 x 1000 dones 15-19 ]
La taxa d’embarassos en dones adolescents va ser més alta a Nou Barris (29,2 per 1.000 dones),
seguit de Ciutat Vella (26,3 per 1.000 dones).
Salut reproductiva en dones
de 15 a 19 anys

Embarassos

Fecunditat

Avortaments

2008

2015

La salut laboral
Lesions greus: El 2016 s’incrementen a 183 en homes i 76 en dones. [ 2015: 137 homes i 66 dones ]
Lesions mortals: s’incrementen a 25 en homes i 6 en dones. [ 2015: 21 homes i 4 dones ]
Malalties professionals: 569 casos. La patologia majoritària és la musculesquelètica.
Malalties relacionades amb el treball: El trastorn majoritari és l’ansiós-depressiu. S’incrementen les
notificacions a la Unitat de Salut Laboral de l’ASPB a 545, 191 en homes i 354 en dones [ 2015: 531; 191
homes i 340 dones ], però disminueix la incidència.

Evolució de les lesions,
malalties professionals i
relacionades amb el treball

La salut mental
Problemes de salut mental: El 2016, el 16,5% dels homes i el 20,3% de les dones.
Les desigualtats per classe s’incrementen entre 2006 i 2016.
El Pla de Salut Mental 2016-2022 posa l’accent en els determinants i les desigualtats socials
en la salut mental, sobretot en les persones més vulnerables.

Evolució del risc de patiment psicològic per classe social

Font: ESB 2016

CS I: Classe social més afavorida. à CS V: Classe mes desafavorida

El VIH i les infeccions de transmissió sexual
Descens dels nous casos de VIH i SIDA el 2016.
Increment de sífilis i gonocòccia:
- Novetat 2016: notificació obligatòria des dels laboratoris de microbiologia.
- Canvis en el programa de vigilància de les ITS: han augmentat els cribratges en persones
asimptomàtiques, més estudis de contactes.
- Millores de diagnòstic en infecció per gonococ.
Evolució de la infecció de VIH/sida

Evolució de la sífilis, gonocòccia
i limfogranuloma (LGV)

La tuberculosi
El 2016 van disminuir els casos detectats de tuberculosi, amb 260 casos
de residents a la ciutat (157 homes i 103 dones).
La taxa va ser de 16,2 per 100.000 habitants, que representa una
disminució del 6,9% respecte l’any anterior.
[ 2015: 280 casos i una taxa de 17,4 per 100.000 habitants ]

Evolució
de la
tuberculosi

Homes

Dones

La mortalitat
Les principals causes de mortalitat prematura mostren una tendència decreixent o estable
tant en homes com en dones, amb l’excepció de les lesions de trànsit en homes i el càncer de
pulmó i d’ovari en dones.

Evolució de les 5 principals causes de mortalitat prematura (Per 100.000 habitants
d’ 1 a 70 anys)

Els serveis sanitaris
El 2016, un 64,3% té cobertura només pública (25,9%Sarrià-Sant Gervasi – 83,4% Nou Barris).
Creixen les visites a les urgències hospitalàries: 342 per 1.000 habitants en homes i 380 en dones
(2015: 335 homes i 365 dones) .
Es compleixen terminis per procediments quirúrgics garantits, 8% esperen > 1 any per
altres procediments quirúrgics, 35% esperen més de 3 mesos per proves diagnòstiques no preferents.
24% de les cites prèvies pel metge/ssa d'atenció primària es donen a més de 48 hores.

Atenció a les urgències
hospitalàries 2015

Homes

Dones

L’esperança de vida
L’ esperança de vida l’any 2015: 80,8 anys en homes i 86,6 anys en dones.
[ 2014: 80,5 en homes i 86,7 en dones ]
Les desigualtats en esperança de vida segons renda entre els dos períodes tendeixen a disminuir
(no estadísticament significatiu).

Esperança de vida per barris
2013-2015 segons renda familiar
disponible (RFD)

Esperança de vida entre períodes

Resum d’indicadors
DADES D’ENQUESTA
Població que declara molt soroll al seu barri (%)
INDICADOR

2006
-2014

2011
55,0
2015

2016
47,8
2016

Qualitat de l’aire (µg/m3)
NO2

38,7

42,9

39,0

PM10

24,5

27,7

23,7

PM2,5

14,7

17,1

13,8

18,6
23,3
14,2
31,1
35,1

17,4
23,4
14,3
31,3
36,5

16,2
19,3
13,9
55,3
67,1

25
2,0

24
2,9

28,9
3,5

21,5
15,4
83,8

19,1
12,7
83,9

--83,9

Malalties infeccioses (taxa per 100.000)
Tuberculosi
VIH
Limfogranuloma (homes)
Sífilis
Gonocòccia
Salut laboral (taxa per 100.000 afiliats Seg.Social)
Lesions greus
Lesions mortals
Salut reproductiva adolescent (taxa per 1.000 dones)
Embarassos
Avortaments
Esperança de vida (anys 2013, 2014 i 2015)

