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PRESENTACIÓ
L’Organització Mundial de la Salut estableix com a prioritat, per a protegir i millorar la salut de les persones, 
el desenvolupament de polítiques, programes, objectius i accions específiques que permeten avançar cap a 
l’equitat en salut en la població. Aquest concepte es refereix al fet que totes les persones puguen desenvolu-
par el seu màxim potencial de salut, independentment de la seua posició social o d’altres circumstàncies de-
terminades per factors socials, culturals o ambientals. En la Llei 33/2011, general de salut pública, es reconeix 
que l’educació, els béns materials, l’estatus social i econòmic, l’accés al treball i la qualitat d’aquest, o l’entorn 
social i mediambiental de vida, entre altres factors, determinen la salut de les persones. L’acció sobre aquests 
determinants de la salut és clau per a la lluita contra les desigualtats en salut. 

El IV Pla de salut de la Comunitat Valenciana 2016-2020 defensa el principi de salut en totes les polítiques i 
preveu accions per a promoure l’equitat en salut en totes les seues línies estratègiques, a través d’objectius i 
indicadors específics. El Decret 86/2016, per a l’avaluació de l’impacte en salut a la Comunitat Valenciana, ha 
impulsat el treball conjunt del Consell per a considerar els determinants de la salut en totes les polítiques. Els 
acords del Botànic aposten decididament per mesures socials i econòmiques de lluita contra la desigualtat 
com a element imprescindible per a un desenvolupament sostenible. L’accés universal als serveis sanitaris i de 
salut pública o l’eliminació d’obstacles econòmics per a l’accés a tractaments farmacològics i ortoprotètics són 
mesures per a avançar en equitat en salut i prioritats de la política sanitària des de l’inici de la present legislatu-
ra en 2015. Així mateix, des de tots els òrgans de govern, el rescat de les persones en situació més desfavorida 
és un focus prioritari, com es preveu en el Pla valencià d’inclusió i cohesió social 2017-2022, amb objectius com 
la inserció sociolaboral, la garantia d’un sistema de prestacions socials per a les persones en situació de risc, 
vulnerabilitat o exclusió social, o l’accessibilitat universal als serveis públics, incloent-hi la sanitat, l’educació, 
l’habitatge, la cultura o la societat de la informació. Entre les accions ja implementades o compromeses en els 
acords semestrals sobre els quals treballa el Govern Valencià, s’inclouen l’atenció a les persones immigrants i 
a la població gitana, l’atenció a la dependència, la renda valenciana d’inclusió, la lluita contra la pobresa ener-
gètica, la dignificació de l’habitatge social i la seua accessibilitat sobre la base de criteris socials, les ajudes per 
al lloguer d’habitatge en situacions d’emergència social o el foment de la responsabilitat social, totes aquestes 
són accions sobre els determinants socials de la salut i per a la cura i la protecció de la salut de la població des 
de totes les polítiques.

La informació sobre la distribució dels indicadors de salut en la població és essencial per a guiar i avaluar les 
polítiques públiques i un pas imprescindible per a la lluita contra les desigualtats en salut. En aquest informe, 
es presenta una anàlisi de les desigualtats en salut a la nostra Comunitat sobre la base de la informació con-
tinguda en alguns dels principals sistemes d’informació de salut pública. No és un diagnòstic exhaustiu, però 
proporciona, per primera vegada a la nostra Comunitat, una mirada necessària sobre els determinants socials 
de la salut i el seu impacte sobre la salut. L’anàlisi sistemàtica d’aquest tipus de dades permetrà avaluar en el 
futur l’efecte de les accions impulsades per l’actual Govern Valencià, en la seua aposta decidida pel compromís 
social i pel rescat de les persones, així com identificar, si és el cas, noves necessitats d’acció. 

Ana Barceló Chico
Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública
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Els determinants socials de la salut són factors de l’entorn físic, sociocultural, sanitari o econòmic que in-
flueixen sobre la salut de les persones. Es distribueixen de manera desigual en la població per la desigual 
distribució del poder, els ingressos, els béns i els serveis. Aquesta distribució desigual genera desigualtats 
en la situació de salut de les persones i els diferents col·lectius. L’anàlisi de les desigualtats és necessària per 
a dissenyar adequadament les polítiques públiques que permeten lluitar contra aquestes i per a avaluar 
l’impacte efectiu de les polítiques. S’entén per desigualtats en salut les diferències sistemàtiques, evitables 
i injustes en el nivell de salut de diferents grups socials definits pel seu gènere, edat, ètnia, classe soci-
al, diversitat funcional, situació d’ocupació i treball, lloc de residència o país d’origen, entre altres factors. 
Aquests han sigut els eixos d’anàlisi que s’han inclòs en els diferents capítols del present informe, per a la 
qual cosa s’ha seguit el marc conceptual dels determinants socials de la salut establit per l’Organització 
Mundial de la Salut. Per a l’elaboració de l’informe, s’han utilitzat principalment les dades disponibles en els 
sistemes d’informació rutinaris de salut pública. 

Els objectius generals de l’informe han sigut els de sensibilitzar decisors, professionals, agents socials i po-
blació general davant de l’existència de distribucions desiguals dels determinants socials de la salut i del 
nivell de salut en la població de la Comunitat Valenciana; promoure decisions i polítiques orientades cap 
a la reducció i la prevenció de les desigualtats en salut a la Comunitat Valenciana; dissenyar i implementar 
estratègies, plans i programes d’actuació des de l’Administració pública amb perspectiva d’equitat, i facili-
tar la rendició de comptes i l’avaluació de les accions tècniques i de govern sobre les desigualtats en salut 
de la població a la Comunitat Valenciana

En els capítols de l’informe, s’analitza la distribució en la nostra població d’indicadors bàsics de salut com 
l’esperança de vida, la mortalitat evitable o la mortalitat per malalties cardiovasculars, càncer, accidents 
de trànsit o suïcidi. També es preveu la distribució en diferents col·lectius de la població de malalties com 
la tuberculosi, d’indicadors de salut sexual i reproductiva, de patologia d’origen laboral o d’indicadors de 
benestar i salut mental. Altres capítols descriuen determinants principals de la salut, des dels més estructu-
rals, com la privació social, fins als més immediats, com el consum d’alcohol i tabac o l’obesitat. Així mateix, 
s’analitzen variacions en l’abast i impacte de programes sanitaris com els de prevenció del càncer o diferèn-
cies en determinades pràctiques assistencials, com l’atenció al part. No és un informe complet ni exhaustiu, 
però sí que es tracta de la primera recopilació sistemàtica d’informació sobre les desigualtats en salut a la 
Comunitat Valenciana, amb la intenció que aquesta informació es complete i actualitze progressivament. 
Esperem que l’informe siga també conegut i utilitzat pel personal docent, investigador i professional, i que 
cride la seua atenció sobre la necessitat de coneixement i acció sobre els problemes descrits. 

S’ha procurat mantindre un format i un llenguatge senzill i comprensible en tots els capítols que en facilite 
la lectura a un públic general i no especialitzat. En un últim apartat de l’informe, es resumeixen en forma de 
conclusions els principals resultats d’aquest, i es presenten recomanacions per a continuar treballant per 
l’equitat en salut en tota la població i en tots els col·lectius socials de la Comunitat Valenciana. 
 

Ana María García García
Directora General de Salut Pública

1  Borrell C., Malmusi D. “La investigación sobre los determinantes sociales y las desigualdades en salud: evidencias para la salud en todas las políti-
cas”. Informe SESPAS 2010. Gaceta Sanitaria. 2010;24 (supl. 1):101–8. 

2  Solar O., Irwin A. A conceptual framework for action on the social determinants of health. Ginebra: OMS. Comission on Social Determinants of Health; 
2007.
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1. ESPERANÇA DE VIDA: DIFERÈNCIES PER GÈNERE I 
TERRITORI
Óscar Zurriaga, Jordi Pérez Panadés, Paloma Botella-Rocamora. Servei d’Estudis Epidemiològics i Estadísti-
ques Sanitàries. Direcció General de Salut Pública. Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Font: Sistema d’Informació en Salut Pública i Registre de Mortalitat de la Comunitat 
Valenciana

L’esperança de vida és un indicador àmpliament utilitzat per a realitzar inferències sobre les condicions de salut 
i nivell de desenvolupament d’una població. Forma part dels indicadors principals de, entre altres, els indicadors 
de desenvolupament sostenible de la Unió Europea, del mètode obert de coordinació per a la inclusió i protecció 
social en l’apartat de “Salut i cures a llarg termini” de la Comissió Europea, i dels indicadors d’igualtat de gènere 
d’Eurostat. L’esperança de vida quan es naix resumeix la pauta de mortalitat que preval en tots els grups d’edat: 
xiquets i adolescents, adults i adults majors, i és un indicador comparable entre poblacions amb grandàries i 
estructures d’edats diferents. En molts països, l’esperança de vida quan es naix s’ha incrementat en les últimes 
dècades (en algun d’aquests des de fa més temps), i això ha sigut per la disminució en la probabilitat de morir a 
causa de la reducció en les taxes de mortalitat infantil, les modificacions en la nutrició, la millora en els nivells de 
condicions materials de vida i en l’educació, així com més accés de la població als serveis sanitaris. Encara que 
en molts països la diferència en anys d’esperança de vida en nàixer i als 65 anys entre homes i dones ha disminuït 
en els últims anys, hi persisteix encara una bretxa, fins i tot als països que han aconseguit els valors d’esperança 
de vida més elevats.

Esperança de vida a la Comunitat Valenciana

L’esperança de vida a la Comunitat Valenciana i a Espanya, tant en el naixement com als 65 anys, es troba 
entre les més altes d’Europa i del món.

Taula 1.1. Esperança de vida en nàixer i als 65 anys (tots dos sexes).  
Comunitat Valenciana, Espanya i Unió Europea-18, 2015.

 Comunitat Valenciana Espanya Unió Europea- 18

Esperança de vida en nàixer 82,3 83,0 81,7

Esperança de vida als 65 anys 20,5 21,1 20,3
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Igual que ocorre en la resta de països del nostre entorn, a la Comunitat Valenciana és més elevada l’espe-
rança de vida en el naixement en dones (85,1 anys el 2015) que en homes (79,5 anys el 2015). La diferència 
el 2015 és de 5,6 anys. Aquesta diferència ha disminuït en el període de temps transcorregut entre 2002 i 
2015 (el 2002 era de 6,6 anys).

Figura 1.1. Esperança de vida quan es naix per sexe.  
Comunitat Valenciana, Espanya i Unió Europea-18, 2002-2015.

També és més elevada l’esperança de vida als 65 anys en dones. La diferència d’esperança de vida als 65 
anys entre dones i homes era de 3,9 anys el 2015. Aquesta situació ha experimentat pocs canvis entre 2002 
i 2015.

Figura 1.2. Esperança de vida als 65 anys per sexe.  
Comunitat Valenciana, Espanya i Unió Europea-18, 2002-2015.

Dones

Dones

Homes

Homes
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Esperança de vida segons territori

A la Comunitat Valenciana, en general, les esperances de vida més elevades es presenten a les comarques 
situades en la franja costanera alacantina, especialment en dones, i a les comarques de l’interior de Caste-
lló, i alguna també de l’interior de València, a les quals s’afig el Baix Maestrat. Per contra, pot veure’s com les 
comarques centrals de la Comunitat presenten menys esperança de vida, particularment en dones.

Així, les comarques amb esperances de vida superiors en el naixement el 2015 eren, per a homes, la Marina 
Alta (80,91), el Baix Segura (80,71) i el Camp de Túria (80,55), i per a les dones, el Camp de Túria (85,70), l’Alt 
Palància (85,51) i el Baix Segura (85,44). Quant a l’esperança de vida als 65 anys, el 2015 destacaven per als 
homes la Marina Alta (19,70), el Baix Segura (19,59) i l’Alt Palància (19,30), i per a les dones, el Camp de Túria 
(22,76), el Baix Segura (22,71) i l’Alt Palància (22,64).

Figura 1.3. Esperança de vida en el naixement per comarques i per sexe.  
Comunitat Valenciana, 2015.

Evolució de l’esperança de vida en el segle XXI a la Comunitat Valenciana

Entre l’any 2000 i l’any 2015, l’esperança de vida en nàixer a la Comunitat Valenciana ha augmentat en 
conjunt (en els dos sexes) en 3,2 anys (de 79,1 anys el 2000 a 82,3 anys el 2015). Encara que l’esperança de 
vida és sempre superior en les dones, l’augment en aquest període ha sigut més marcat en els homes (de 
75,7 a 79,5 anys) que en les dones (de 82,5 a 85,1 anys). 

Quant a l’esperança de vida als 65 anys, també ha augmentat en conjunt per als dos sexes en 1,9 anys (de 
18,6 anys el 2000 a 20,5 anys el 2015), amb increments pràcticament iguals entre homes i dones (1,9 anys 
en homes, de 16,6 a 18,5 anys; 2 anys en dones, de 20,4 a 22,4 anys) i la mateixa diferència entre sexes, 
sempre favorable per a les dones.
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Fuente:	Sistema	de	Información	en	Salud	Pública.	Dirección	General	de	Salud	Pública.	
	
Por	otra	parte,	también	es	posible	observar	diferencias	en	la	esperanza	de	vida	entre	y	
dentro	 de	 las	 grandes	 ciudades	 de	 la	 Comunitat.	 Así,	 la	mayor	 esperanza	 de	 vida	 al	
nacer,	con	datos	calculados	para	el	periodo	2000-2007,	 la	tenía	Elx	para	 los	hombres	
(76,98	años)	y	Alicante	para	las	mujeres	(83,04	años).	
	
Tabla	1.2.	Esperanza	de	vida	(años)	al	nacimiento	por	sexo.	Comunitat	Valenciana,	

2000-2007.	
	

	 Hombres	 Mujeres	
Castellón	de	la	Plana	 76,09	 82,72	
Valencia	 75,66	 82,46	
Alicante	 76,46	 83,04	
Elx	 76,98	 82,73	

	
También	existen	diferencias	en	la	esperanza	de	vida	dentro	de	las	ciudades,	habiendo	
algunas	zonas	o	barrios	con	mejores	indicadores	que	otras.		

	
Figura	1.4.	Esperanza	de	vida	al	nacimiento	por	sexo.	Alicante,	2000-2007.	
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2015. Mujeres
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D’una altra banda, també és possible observar diferències en l’esperança de vida entre i dins de les grans 
ciutats de la Comunitat. Així, l’esperança de vida més elevada en nàixer, amb dades calculades per al perío-
de 2000-2007, la tenia Elx per als homes (76,98 anys) i Alacant per a les dones (83,04 anys).

Taula 1.2. Esperança de vida (anys) en el naixement per sexe.  
Comunitat Valenciana, 2000-2007.

També hi ha diferències en l’esperança de vida dins de les ciutats, i hi ha algunes zones o barris amb millors 
indicadors que unes altres. 

Figura 1.4. Esperança de vida quan es naix per sexe.  
Alacant, 2000-2007.

 Homes Dones

Castelló de la Plana 76,09 82,72

València 75,66 82.46.

Alacant 76,46 83,04

Elx 76,98 82,73
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Figura 1.5. Esperança de vida quan es naix per sexe.  
València, 2000-2007.

Figura 1.6. Esperança de vida quan es naix per sexe.  
Castelló, 2000-2007.

HOMES

HOMES

DONES

DONES

	

16	

Figura	1.5.	Esperanza	de	vida	al	nacimiento	por	sexo.	Valencia,	2000-2007.	
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Figura	1.5.	Esperanza	de	vida	al	nacimiento	por	sexo.	Valencia,	2000-2007.	
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Figura	1.6.	Esperanza	de	vida	al	nacimiento	por	sexo.	Castellón,	2000-2007.	
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Las	diferencias	de	esperanza	de	vida	por	sección	censal	en	el	 interior	de	las	ciudades	
pueden	llegar	a	ser	importantes,	como	se	puede	observar	gráficamente	situando	en	las	
líneas	del	MetroValencia	las	esperanzas	de	vida	al	nacer	en	las	secciones	censales	a	las	
que	corresponden	algunas	de	las	estaciones.	
	
Así,	 por	ejemplo,	un	viaje	en	 la	 Línea	4	de	MetroValencia	puede	 significar	pasar	por	
una	 estación	 como	 La	 Cadena,	 ubicada	 en	 el	 Distrito	 Marítimo	 de	 la	 ciudad	 de	
Valencia,	con	una	esperanza	de	vida	al	nacer	de	73,4	años	en	hombres	(para	el	período	
2000-2007)	y	llegar	a	una	estación	como	Benimaclet	que	tiene	una	esperanza	de	vida	
al	 nacer	 de	 78,0	 años,	 para	 seguir	 hasta	 la	 estación	 de	 Pont	 de	 Fusta,	 con	 una	
esperanza	de	vida	al	nacer	de	79,2	años	y	acabar	en	la	estación	Palau	de	Congresos	con	
una	esperanza	de	 vida	de	75,7	años.	 Es	decir,	 diferencias	en	 la	 esperanza	de	 vida	al	
nacer	en	hombres	de	5,8	años	dentro	de	 la	misma	ciudad	para	el	mismo	periodo	de	
tiempo.	
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Figura	1.6.	Esperanza	de	vida	al	nacimiento	por	sexo.	Castellón,	2000-2007.	
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Les diferències d’esperança de vida per secció censal a l’interior de les ciutats poden arribar a ser impor-
tants, com es pot observar gràficament situant en les línies de Metrovalencia les esperances de vida en 
nàixer en les seccions censals a les quals corresponen algunes de les estacions.

Així, per exemple, un viatge en la línia 4 de Metrovalencia pot significar passar per una estació com La Ca-
dena, situada al districte marítim de la ciutat de València, amb una esperança de vida quan es naix de 73,4 
anys en homes (per al període 2000-2007) i arribar a una estació com Benimaclet que té una esperança de 
vida en nàixer de 78,0 anys, per a seguir fins a l’estació de Pont de Fusta, amb una esperança de vida en 
nàixer de 79,2 anys i acabar a l’estació Palau de Congressos amb una esperança de vida de 75,7 anys. És a 
dir, diferències en l’esperança de vida en nàixer en homes de 5,8 anys dins de la mateixa ciutat per al mateix 
període de temps.

Figura 1.7. Esperança de vida quan es naix en homes segons seccions censals  
corresponents a algunes estacions de la línia 4 de Metrovalencia.  

València, 2000-2007

.
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Figura	1.7.	Esperanza	de	vida	al	nacimiento	en	hombres	según	secciones	censales	
correspondientes	a	algunas	estaciones	de	la	Línea	4	de	MetroValencia.		

Valencia,	2000-2007.	
	
	

	
	
	
ESPERANZA	DE	VIDA	EN	LA	COMUNITAT	VALENCIANA	
	
En	las	últimas	décadas	ha	aumentado	la	esperanza	de	vida	al	nacimiento	en	hombres	
y	mujeres,	alcanzándose,	en	 la	Comunitat	Valenciana	valores	que	 la	sitúan	entre	 las	
más	 elevadas	de	 Europa	 y	 del	mundo,	 siempre	 con	 valores	más	 favorables	 para	 las	
mujeres.	 En	 el	 siglo	 XXI	 las	 diferencias	 entre	 sexos	 han	 disminuido	 algo	 en	 la	
esperanza	 de	 vida	 al	 nacer,	 pero	 no	 se	 han	 modificado	 estas	 diferencias	 entre	
hombres	y	mujeres	en	la	esperanza	de	vida	a	los	65	años.		
	
Territorialmente	se	aprecian	también	pequeñas	variaciones	en	 la	esperanza	de	vida,	
con	una	agrupación	de	comarcas	con	mayores	valores	en	la	franja	costera	del	sur	de	la	
Comunitat,	 y	 en	 comarcas	 del	 interior	 del	 norte	 y	 centro.	 También	 se	 observan	
pequeñas	diferencias	en	la	esperanza	de	vida	en	las	grandes	ciudades	de	la	Comunitat	
Valenciana,	 tanto	 en	 hombres	 como	 en	 mujeres.	 Donde	 destacan	 más	 estas	
diferencias	 es	 en	 el	 interior	 de	 las	 ciudades	 observándose	 variaciones	 que	 pueden	
llegar	 a	 los	 5	 años	 de	 esperanza	 de	 vida	 entre	 secciones	 censales,	 a	 veces	 situadas	
cercanas	 unas	 a	 otras,	 lo	 que	 señala	 la	 existencia	 de	 desigualdades	 que	 expresan	
diferencias	 socioeconómicas	 y	 vulnerabilidad	 en	 el	 entorno	 local	 con	 repercusiones	
sobre	el	nivel	de	salud.	
	
	
Referencias	
	
Goerlich	 Gisbert	 FJ.	 Esperanza	 de	 vida	 y	 causas	 de	 muerte.	 Un	 análisis	 de	
descomposición	(1975-2009).	Bilbao:	Fundación	BBVA;	2012.	
	

Esperança de vida a la Comunitat Valenciana

En les últimes dècades ha augmentat l’esperança de vida en el naixement en homes i dones, i s’han acon-
seguit, a la Comunitat Valenciana, valors que la situen entre les més elevades d’Europa i del món, sempre 
amb valors més favorables per a les dones. En el segle XXI les diferències entre sexes han disminuït un 
poc en l’esperança de vida en nàixer, però no s’han modificat aquestes diferències entre homes i dones 
en l’esperança de vida als 65 anys.
 
Territorialment s’aprecien també xicotetes variacions en l’esperança de vida, amb una agrupació de co-
marques amb valors superiors en la franja costanera del sud de la Comunitat, i en comarques de l’interior 
del nord i centre. També s’observen xicotetes diferències en l’esperança de vida a les grans ciutats de 
la Comunitat Valenciana, tant en homes com en dones. On destaquen més aquestes diferències és a 
l’interior de les ciutats, en què s’observen variacions que poden arribar als 5 anys d’esperança de vida 
entre seccions censals, a vegades situades prop les unes a les altres, la qual cosa assenyala l’existència de 
desigualtats que expressen diferències socioeconòmiques i vulnerabilitat en l’entorn local amb repercus-
sions sobre el nivell de salut.
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2. MORTS EVITABLES PREVENIBLES
Inmaculada Melchor. Servei d’Estudis Epidemiològics i Estadístiques Sanitàries. Direcció General de Salut 
Pública. Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. 
Andreu Nolasco. Unitat mixta d’investigació per a l’anàlisi de les desigualtats en salut i mortalitat. FISA-
BIO-Universitat d’Alacant.

Font: Registre de Mortalitat de la Comunitat Valenciana

La mortalitat que es pot evitar, entesa com el conjunt de morts innecessàriament prematures i que es poden evi-
tar sanitàriament, s’utilitza com a indicador per a mesurar la qualitat i l’efectivitat dels serveis sanitaris, així com 
l’avaluació i el monitoratge d’aquests. Quan les morts es produeixen per causes evitables sensibles a prevenció 
primària parlem de mortalitat evitable prevenible i l’ús d’aquesta pot ajudar nos a detectar llacunes i fallades 
en les intervencions preventives sobre la salut, que la converteixen en una eina útil per a avaluar les polítiques 
de salut, particularment les de salut pública. D’una altra banda, els estudis de la situació de salut en àrees xi-
cotetes de les ciutats són d’interés especial, ja que l’entorn poblacional i mediambiental del veïnat es reconeix 
com a determinant de la salut independentment dels determinants individuals. Aquestes investigacions solen 
relacionar les mesures de salut amb mesures de privació socioeconòmica. La secció censal és una àrea geogràfi-
ca adequada per a l’estudi de la variabilitat espacial de resultats en salut dins de les ciutats i per a l’anàlisi de les 
desigualtats socioeconòmiques en salut. És important identificar les seccions censals que més risc de mortalitat 
presenten per causes determinades amb la finalitat de dur a terme accions específiques de prevenció dirigides a 
disminuir la mortalitat i reduir les desigualtats.

Morts evitables prevenibles a les ciutats de Castelló, Alacant i València

En aquest estudi s’han descrit la freqüència i els riscos de mort de les defuncions evitables prevenibles pro-
duïdes per càncer de tràquea, bronquis i/o pulmó, cirrosi i altres malalties cròniques del fetge, en menors 
de 75 anys i accidents de trànsit de vehicles de motor i suïcidis i homicidis en qualsevol grup d’edat dels 
residents de les tres capitals de província de la Comunitat Valenciana, en el període 1996-2007. Les seccions 
censals d’aquestes ciutats es van agrupar en tres categories segons el nivell socioeconòmic dels residents 
d’aquestes: SES1 (nivell socioeconòmic més afavorit), SES2 (nivell socioeconòmic intermedi) i SES3 (nivell 
socioeconòmic menys afavorit). El nombre total de seccions censals analitzades van ser 215 a Alacant; 95, 
a Castelló, i 553, a València.  

El nombre de defuncions evitables prevenibles per les causes seleccionades entre 1996 i 2007 a Alacant 
va ser de 2.401; a Castelló, de 1.220, i a València, de 6.749. Més del 79 % d’aquestes morts van ocórrer en 
homes. La primera causa de mort en els homes en les tres ciutats va ser el càncer de tràquea, bronquis 
i/o pulmó, que representa més del 48 % respecte al total de les morts evitables prevenibles. En les dones 
d’Alacant i Castelló també va ser aquesta la primera causa en freqüència, que suposa més del 27 % del total 
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de causes de mort analitzades. A València, va ser la cirrosi i altres malalties cròniques del fetge la causa de 
mort evitable prevenible més freqüent en les dones, amb un 30 % del total.

Morts evitables prevenibles segons nivell socioeconòmic

La majoria de residents a les tres ciutats habita en àrees que es caracteritzen per un nivell socioeconòmic 
intermedi. Una xicoteta proporció es distribueix en els nivells extrems, més i menys afavorits.

Figura 2.1. Distribució dels residents segons nivell socioeconòmic (SES).  
Alacant, Castelló i València, 2001.

Si comparem el risc de mortalitat evitable prevenible en els residents en les seccions censals menys afavo-
rides (SES3) amb els residents en les seccions censals més afavorides (SES1) que utilitza l’estadístic deno-
minat risc relatiu (en què el valor igual a u significaria que no hi ha diferències entre aquests dos grups en 
comparació, i amb valors per damunt d’u indica que el risc de mortalitat evitable prevenible és superior 
en els residents en SES3 que en els residents en SES1, obtenim els resultats que es mostren en la gràfica.. 

Mortalitat evitable prevenible a Castelló, València i Alacant

Quasi el 80 % de les defuncions evitables prevenibles es van produir en homes. El càncer de tràquea, 
bronquis i/o pulmó en els homes a les tres ciutats va ser la primera causa de mort de les evitables preve-
nibles, i també a Alacant i Castelló per a les dones.
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representando	más	del	48%	respecto	al	total	de	las	muertes	evitables	prevenibles.	En	
las	mujeres	de	Alicante	y	Castellón	 también	 fue	esta	 la	primera	causa	en	 frecuencia,	
suponiendo	más	del	27%	del	total	de	causas	de	muerte	analizadas.	En	Valencia,	fue	la	
cirrosis	 y	 otras	 enfermedades	 crónicas	 del	 hígado	 la	 causa	 de	 muerte	 evitable	
prevenible	más	frecuente	en	las	mujeres,	con	un	30%	del	total.	
	
MORTALIDAD	EVITABLE	PREVENIBLE	EN	CASTELLÓN,	VALENCIA	Y	ALICANTE	
	
Casi	 el	 80%	 de	 las	 defunciones	 evitables	 prevenibles	 se	 produjeron	 en	 hombres.El	
cáncer	de	tráquea,	bronquios	y/o	pulmón,	en	 los	hombres	en	 las	tres	ciudades	fue	 la	
primera	 causa	 de	 muerte	 de	 las	 evitables	 prevenibles,	 y	 también	 en	 Alicante	 y	
Castellón	para	las	mujeres.	
	
	
Muertes	evitables	prevenibles	según	nivel	socioeconómico	
	
La	mayoría	 de	 residentes	 en	 las	 tres	 ciudades	habita	 en	 áreas	 caracterizadas	por	 un	
nivel	socioeconómico	intermedio.	Una	pequeña	proporción	se	distribuye	en	los	niveles	
extremos,	más	y	menos	favorecidos.	
	
Figura	2.1.	Distribución	de	los	residentes	según	nivel	socioeconómico	(SES).	Alicante,	

Castellón	y	Valencia,	2001.	
	

	
	
SES1:	 nivel	 socioeconómico	 más	 favorecido;	 SES2:	 nivel	 socioeconómico	 intermedio;	 SES3:	 nivel	
socioeconómico	menos	favorecido	
	
Si	 comparamos	 el	 riesgo	 de	mortalidad	 evitable	 prevenible	 en	 los	 residentes	 en	 las	
secciones	 censales	 menos	 favorecidas	 (SES3)	 con	 los	 residentes	 en	 las	 secciones	
censales	más	 favorecidas	 (SES1)	 utilizando	 el	 estadístico	 denominado	 riesgo	 relativo	
(cuyo	valor	 igual	a	uno	significaría	que	no	hay	diferencias	entre	estos	dos	grupos	en	
comparación,	 y	 con	 valores	 por	 encima	 de	 uno	 indica	 que	 el	 riesgo	 de	 mortalidad	
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SES1: nivell socioeconòmic més afavorit; SES2: nivell socioeconòmic intermedi;  
SES3: nivell socioeconòmic menys afavorit.
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Figura	2.2.	Risc	relatiu	de	mort	per	causes	evitables	prevenibles	segons	nivell	

socioeconòmic	de	la	zona	de	residència,	per	sexe	i	per	grups	d’edat.	Alacant,	Castelló	
i	València,	1996-2007.	
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El	risc	es	mesura	amb	l’estimador	“risc	relatiu”	(RR)	i	els	seus	intervals	de	confiança	al	95	%.	Es	mostren	
els	 valors	 puntuals	 de	 l’RR	 i	 el	 rang	 de	 dispersió	 d’aquest	 sobre	 la	 base	 de	 l’estabilitat	 estadística	
(IC95%).	 Es	 compara	 el	 risc	 de	 mortalitat	 evitable	 prevenible	 en	 residents	 en	 zones	 SES1	 (nivell	
socioeconòmic	més	afavorit)	i	zones	SES3	(nivell	socioeconòmic	menys	afavorit).	
	
Allò	 que	mostra	 la	 figura	 és	 que	 en	 els	 homes	 el	 risc	 de	morir	 per	 causes	 evitables	
prevenibles	 és	 clarament	 superior	 entre	 els	 residents	 a	 les	 zones	 amb	 nivell	
socioeconòmic	menys	afavorit	a	les	tres	ciutats.	Aquest	risc	més	elevat	es	pot	observar	
en	 tots	 els	 grups	 d’edat,	 encara	 que	 la	 diferència	 està	 més	marcada	 en	 el	 grup	 de	
menors	de	45	anys.			
		
Quant	a	 les	dones,	és	només	en	el	 grup	de	menors	de	45	anys	on	 s’aprecia	aquesta	
diferència	(més	risc	de	mort	evitable	prevenible	en	les	residents	a	les	zones	amb	nivell	
socioeconòmic	més	desfavorit),	mentre	que	en	 les	majors	d’aquesta	edat	no	 sembla	
haver-hi	diferències	en	el	risc	de	mort	per	les	causes	seleccionades	entre	els	residents	
a	les	zones	de	nivell	socioeconòmic	més	i	menys	favorable.		
	
	
	

Figura 2.2. Risc relatiu de mort per causes evitables prevenibles segons nivell  
socioeconòmic de la zona de residència, per sexe i per grups d’edat.  

Alacant, Castelló i València, 1996-2007.

El risc es mesura amb l’estimador “risc relatiu” (RR) i els seus intervals de confiança al 95 %. Es mostren els valors puntuals de l’RR i el 
rang de dispersió d’aquest sobre la base de l’estabilitat estadística (IC95%). Es compara el risc de mortalitat evitable prevenible en 

residents en zones SES1 (nivell socioeconòmic més afavorit) i zones SES3 (nivell socioeconòmic menys afavorit).

Allò que mostra la figura és que en els homes el risc de morir per causes evitables prevenibles és clarament 
superior entre els residents a les zones amb nivell socioeconòmic menys afavorit a les tres ciutats. Aquest 
risc més elevat es pot observar en tots els grups d’edat, encara que la diferència està més marcada en el 
grup de menors de 45 anys.  

Quant a les dones, és només en el grup de menors de 45 anys on s’aprecia aquesta diferència (més risc de 
mort evitable prevenible en les residents a les zones amb nivell socioeconòmic més desfavorit), mentre 
que en les majors d’aquesta edat no sembla haver-hi diferències en el risc de mort per les causes seleccio-
nades entre els residents a les zones de nivell socioeconòmic més i menys favorable. 

. 
Mortalitat evitable prevenible segons nivell socioeconòmic

Tant en els homes com en les dones de Castelló, València i Alacant, les persones menors de 45 anys que 
resideixen en zones socioeconòmicament menys afavorides tenen un risc tres vegades superior de morir 
per causes evitables prevenibles que les residents a les zones més afavorides. En els grups de 45 anys i 
més, només en els homes s’aprecia aquest mateix augment del risc, que és unes dues vegades superior 
en els residents a les zones menys afavorides en comparació amb les més afavorides. En les dones no 
s’observen diferències. 
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3. MORTALITAT PER CÀNCER DE PULMÓ I POBLACIÓ  
ESTRANGERA
Óscar Zurriaga, Paloma Botella-Rocamora. Servei d’Estudis Epidemiològics i Estadístiques Sanitàries. Direc-
ció General de Salut Pública. Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
Miguel A. Martínez-Beneito. Àrea d’Investigació de Desigualtats en Salut. Fundació per al Foment de la 
Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO).

Font: Registre de Mortalitat de la Comunitat Valenciana

En la Unió Europea (UE), el càncer de pulmó és la causa de mort per càncer més freqüent en homes i el segon càn-
cer, en mortalitat, entre les dones. A Espanya, i a la Comunitat Valenciana, el càncer de pulmó és també la primera 
causa de mortalitat per càncer en els homes, però en les dones ocupa el tercer lloc després del càncer colorectal. Les 
diferències en les taxes de mortalitat entre homes i dones han disminuït en els últims anys. A Espanya, encara que 
la taxa de mortalitat per càncer de pulmó en dones ajustada per edat és relativament baixa, l’increment de la mor-
talitat per aquesta causa en el sexe femení ha sigut de les més altes d’Europa en els últims anys, i s’ha descrit, a més, 
un increment del risc relacionat amb els canvis d’hàbit tabàquic per a les generacions de dones nascudes després 
de 1940. Atés que els patrons de càncer de pulmó mostren hàbits tabàquics anteriors, poden esperar-se increments 
en la mortalitat per aquesta causa en dones en molts països europeus, incloent-hi Espanya, en els pròxims anys. 
A la Comunitat Valenciana la mortalitat per càncer de pulmó en dones s’ha incrementat des dels últims anys del 
segle XX, en què s’observen també variacions geogràfiques.

Mortalitat per càncer de pulmó als municipis de la Comunitat Valenciana

L’anàlisi que es descriu a continuació se centra en l’evolució espaciotemporal de la mortalitat per càncer 
de pulmó en dones per municipis a la Comunitat Valenciana. Per a això es calcula la mortalitat per aquesta 
causa en forma de raó de mortalitat estandarditzada i suavitzada espaciotemporalment. S’han utilitzat les 
dades de la mortalitat de tumor maligne de la tràquea, bronquis i pulmó, per als anys 1991 a 2014 a la Co-
munitat Valenciana. 

S’observa com la raó de mortalitat estandarditzada suavitzada per càncer de pulmó en dones mostra, en 
el període i les àrees estudiats, un increment més alt en àrees concretes de la Comunitat Valenciana, i en 
particular als municipis situats entorn del Cap de la Nau, principalment municipis de Dénia, Xàbia, Ondara i 
confrontants a la comarca de la Marina Alta, al sud de la Comunitat Valenciana, en particular les comarques 
de la Vega Baixa/Baix Segura, els municipis principals de les quals són Torrevieja i Orihuela, i als municipis 
entorn de les ciutats de València i Alacant

.
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Figura 3.1. Mortalitat per càncer de pulmó en dones.  
Comunitat Valenciana, 1991-2014.
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principales	 son	Torrevieja	y	Orihuela,	 y	en	 los	municipios	en	 torno	a	 las	 ciudades	de	
Valencia	y	Alicante.	
	
	

Figura	3.1.	Mortalidad	por	cáncer	de	pulmón	en	mujeres.	Comunitat	Valenciana,	
1991-2014.	
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Razones	de	mortalidad	de	cáncer	de	pulmón	estandarizadas	y	suavizadas	espacio-temporalmente	(SMR)	
para	diferentes	periodos	en	municipios	de	la	Comunitat	Valenciana	
	
Fuente:	Registro	de	Mortalidad	de	la	Comunitat	Valenciana.	Dirección	General	de	Salud	Pública.	
	
	
Hay	una	diferente	evolución	en	la	mortalidad	por	cáncer	de	pulmón	en	mujeres	en	la	
Comunitat	Valenciana	en	el	período	1991-2014,	que	ya	se	había	puesto	de	manifiesto	
con	anterioridad	para	el	período	1987-2004,	con	una	metodología	similar	que	permite	
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Hi ha una evolució diferent en la mortalitat per càncer de pulmó en dones a la Comunitat Valenciana en el 
període 1991-2014, que ja s’havia posat de manifest amb anterioritat per al període 1987-2004, amb una 
metodologia similar que permet conjuminar informació d’anys consecutius per a proporcionar estima-
cions robustes en àrees xicotetes, en aquest cas municipis, que prenen en consideració el temps i l’espai 
simultàniament.

La distribució geogràfica mostra clarament zones amb més increment de mortalitat per càncer de pulmó 
en dones en els anys més recents. Aquestes zones s’han caracteritzat demogràficament per la concentració 
de població d’origen estranger, majoritàriament d’origen britànic i alemany, que s’ha situat principalment 
a les comarques de la Marina Alta i la Vega Baixa, on resideix, per exemple, el 80 % de la població d’origen 
britànic a la Comunitat Valenciana.

La població d’aquests dos països, el Regne Unit i Alemanya, que viu a la Comunitat Valenciana és de més 
edat que la població espanyola o que altres comunitats d’origen estranger (el 68 % d’ells era major de 50 
anys en 2001, mentre que per al total d’estrangers la proporció de persones majors de 50 anys era del 29 %). 
A més a més, han experimentat un increment del percentatge de dones majors de 65 anys.

La situació de tabaquisme a Europa mostra que en la dècada dels 90 del segle XX la prevalença de dones 
fumadores era més alta al Regne Unit i a Alemanya que a Espanya. La diferència en la prevalença de taba-
quisme en dones entre aquests països i Espanya havia sigut, fins i tot, superior en anys previs.
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Raons de mortalitat de càncer de pulmó estandarditzades i suavitzades espaciotemporalment (SMR)  
per a diferents períodes en municipis de la Comunitat Valenciana.

Font: Registre de Mortalitat de la Comunitat Valenciana. Direcció General de Salut Pública
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Tots aquests són arguments que fan suposar que migracions internacionals de jubilació a Europa de països 
del nord a països del sud hi han importat un risc, la prevalença més alta de tabaquisme en dones, que s’ha 
situat en zones concretes de la Comunitat Valenciana i que ha tingut un correlat, en anys posteriors, d’in-
crement de la mortalitat per càncer de pulmó en dones en aquestes zones. L’impacte sobre la incidència 
del càncer de fenòmens similars de migracions de jubilació o retir s’han descrit també a Florida, als Estats 
Units d’Amèrica.

La migració, per tant, s’ha de considerar com un dels orígens de l’increment de risc de mortalitat per càn-
cer de pulmó en dones a la Comunitat Valenciana en àrees concretes, caracteritzades per ser zones amb 
atracció turística per a rebre migracions de jubilació de persones originàries de països europeus amb més 
prevalences de tabaquisme entre les dones.

Residents estrangers i mortalitat per càncer de pulmó

A la Comunitat Valenciana s’observa una mortalitat més elevada per càncer de pulmó als municipis 
en què es concentra més població de dones residents majors procedents de països europeus com el 
Regne Unit o Alemanya. La tendència del consum de tabac en aquestes dones podria explicar el risc 
superior que hi ha a comarques com la Marina Baixa o el Baix Segura.  
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4. MORTALITAT PER MALALTIA CARDIOVASCULAR
Francesc Botella-Quijal, Jordi Pérez Panadés. Servei d’Estudis Epidemiològics i Estadístiques Sanitàries. Di-
recció General de Salut Pública. Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Font: Registre de Mortalitat i Conjunt Mínim Bàsic de Dades de la Comunitat Valenciana

La malaltia cardiovascular és la principal causa de mort en tot el món i és responsable del 31 % de les defun-
cions el 2012. Als països més desenvolupats la mortalitat proporcional (proporció de totes les morts produïdes) 
atribuïda a aquesta causa se situa entre el 30 i el 40 %. La malaltia cardiovascular abasta una àmplia gamma 
de malalties relacionades amb el sistema cardiocirculatori, incloent-hi la cardiopatia isquèmica i la malaltia 
cerebrovascular; les dues van comprendre al voltant del 60 % de totes les morts per afeccions cardiovasculars 
i més d’una quarta part de totes les morts als estats membres de la Unió Europea el 2011. En l’àmbit europeu, 
Espanya, junt amb la resta de països del sud, té les taxes més baixes de mortalitat per malaltia cardiovascular.

Malaltia cardiovascular a la Comunitat Valenciana

El 2012, a la Comunitat Valenciana va haver-hi un total de 13.639 persones mortes per malaltia cardiovascu-
lar dels dos sexes, la qual cosa va suposar el 32,2 % de la mortalitat global, que és la causa més important de 
defunció per als dos sexes i per a totes les edats. 

En el període 2000-2012, s’evidencia una tendència descendent de la mortalitat per aquesta causa, que coin-
cideix amb l’evolució a la resta de països europeus. En el període assenyalat el descens va ser del 33 %, que 
passa en aquest període d’una taxa de mortalitat estandarditzada de 438,1 a 294,5 per 100.000 habitants. 
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La malaltia cardiovascular és la primera causa de mortalitat per als dos sexes. En el cas dels homes com-
parteix aquest primer lloc amb la mortalitat deguda al càncer, mentre que en les dones continua sent la 
principal causa de forma diferenciada amb la resta de causes.  

Figura 4.2. Taxes de mortalitat per malaltia cardiovascular i per càncer.  
Comunitat Valenciana, 2000-2012.

Les complicacions, debilitants i sovint mortals, de les malalties cardiovasculars solen observar-se en homes 
i dones d’edat madura o d’edat avançada. No obstant això, l’aterosclerosi —la lesió principal que condueix 
a la coronariopatia, l’arteriopatia cerebral i la perifèrica— comença en la infantesa i evoluciona gradual-
ment al llarg de l’adolescència i la joventut. En general, sol ser una patologia asimptomàtica durant un pe-
ríode llarg. No obstant això, malgrat la més alta afectació sobre les edats més avançades, com en el conjunt 
de malalties no transmissibles, el pes en la mortalitat de la malaltia cardiovascular queda manifest en tots 
els períodes d’edat. 
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Tasa	de	mortalidad	estandarizada	por	100.000	habitantes,	CIE10	I00-I99,	Q20-Q28	
	
Fuente:	 Registro	 de	Mortalidad	 de	 la	 Comunitat	 Valenciana.	 Sistema	de	 Información	 en	 Salud	 Pública	
(SISP).	Dirección	General	de	Salut	Pública.	
	
La	enfermedad	cardiovascular	es	la	primera	causa	de	mortalidad	para	ambos	sexos.	En	
el	 caso	 de	 los	 hombres	 comparte	 ese	 primer	 puesto	 con	 la	 mortalidad	 debida	 al	
cáncer,	 mientras	 que	 en	 las	 mujeres	 sigue	 siendo	 la	 principal	 causa	 de	 forma	
diferenciada	con	el	resto	de	causas.		
	

Figura	4.2.	Tasas	de	mortalidad	por	enfermedad	cardiovascular	y	por	cáncer.	
Comunitat	Valenciana,	2000-2012.	

	

	
Tasa	 de	 mortalidad	 estandarizada	 por	 100.000	 habitantes,	 CIE10	 I00-I99,	 Q20-Q28	 (enfermedad	
cardiovascular),	C00-C97	(cáncer)	
	
Fuente:	 Registro	 de	Mortalidad	 de	 la	 Comunitat	 Valenciana.	 Sistema	de	 Información	 en	 Salud	 Pública	
(SISP).	Dirección	General	de	Salut	Pública.	
	
Las	 complicaciones,	 debilitantes	 y	 a	 menudo	 mortales,	 de	 las	 enfermedades	
cardiovasculares	suelen	observarse	en	hombres	y	mujeres	de	edad	madura	o	de	edad	
avanzada.	 Sin	 embargo,	 la	 aterosclerosis	 —la	 lesión	 principal	 que	 conduce	 a	 la	
coronariopatía,	 la	 arteriopatía	 cerebral	 y	 la	 periférica—	 empieza	 en	 la	 niñez	 y	
evoluciona	 gradualmente	 a	 lo	 largo	 de	 la	 adolescencia	 y	 la	 juventud.	 Por	 lo	 general	
suele	ser	una	patología	asintomática	durante	un	período	 largo.	No	obstante,	a	pesar	
de	 la	 mayor	 afectación	 sobre	 las	 edades	 más	 avanzadas,	 como	 en	 el	 conjunto	 de	
enfermedades	 no	 transmisibles,	 el	 peso	 en	 la	 mortalidad	 de	 la	 enfermedad	
cardiovascular	queda	manifiesto	en	todos	los	periodos	de	edad.		
	
Figura	4.3.	Mortalidad	proporcional	de	la	enfermedad	cardiovascular	por	grupos	de	

edad.	Comunitat	Valenciana,	2008-2012.	

Taxa de mortalitat estandarditzada per 100.000 habitants, CIE10 I00-I99, Q20-Q28 (malaltia cardiovascular), C00-C97 (càncer).

Font: Registre de Mortalitat de la Comunitat Valenciana. Sistema d’Informació en Salut Pública (SISP),  
Direcció General de Salut Pública.

Figura 4.1. Nombre de morts i taxa de mortalitat per malaltia cardiovascular.  
Comunitat Valenciana, 2000-2012.
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CAPÍTULO	4	
	
MORTALIDAD	POR	ENFERMEDAD	CARDIOVASCULAR	
	
Francesc	 Botella-Quijal,	 Jordi	 Pérez-Panades.	 Servicio	 de	 Estudios	 Epidemiológicos	 y	
Estadísticas	 Sanitarias.	 Dirección	 General	 de	 Salud	 Pública.	 Consellería	 de	 Sanitat	
Universal	i	Salut	Pública.	
	
Fuente:	Registro	de	Mortalidad	y	Conjunto	Mínimo	Básico	de	Datos	de	la	Comunitat	
Valenciana	
	
La	enfermedad	cardiovascular	es	la	principal	causa	de	muerte	en	todo	el	mundo	siendo	
responsable	del	31%	de	los	fallecimientos	en	2012.	En	los	países	más	desarrollados	la	
mortalidad	proporcional	(proporción	de	todas	las	muertes	producidas)	atribuida	a	esta	
causa	se	sitúa	entre	el	30	y	el	40%.	La	enfermedad	cardiovascular	abarca	una	amplia	
gama	 de	 enfermedades	 relacionadas	 con	 el	 sistema	 cardiocirculatorio,	 incluyendo	 la	
cardiopatía	 isquémica	 y	 la	 enfermedad	 cerebrovascular;	 ambas	 comprendieron	
alrededor	del	60%	de	todas	las	muertes	por	afecciones	cardiovasculares	y	más	de	una	
cuarta	 parte	 de	 todas	 las	muertes	 en	 los	 estados	miembros	 de	 la	Unión	 Europea	 en	
2011.	En	el	ámbito	europeo,	España,	junto	con	el	resto	de	países	del	sur,	tiene	las	tasas	
más	bajas	de	mortalidad	por	enfermedad	cardiovascular.		
	
Enfermedad	cardiovascular	en	la	Comunitat	Valenciana	
	
En	2012,	en	la	Comunitat	Valenciana	hubo	un	total	de	13.639	personas	fallecidas	por	
enfermedad	cardiovascular	de	ambos	sexos,	lo	que	supuso	el	32,2	%	de	la	mortalidad	
global,	siendo	la	causa	más	importante	de	fallecimiento	para	ambos	sexos	y	para	todas	
las	edades.		
	
En	el	periodo	2000-2012,	se	evidencia	una	tendencia	descendente	de	la	mortalidad	por	
esta	causa,	que	coincide	con	la	evolución	en	el	resto	de	países	europeos.	En	el	periodo	
señalado	 el	 descenso	 fue	 del	 33%,	 pasando	 en	 dicho	 periodo	 de	 una	 tasa	 de	
mortalidad	estandarizada	de	438,1	a	294,5	por	100.000	habitantes.		

	
Figura	4.1.	Número	de	fallecidos	y	tasa	de	mortalidad	por	enfermedad	

cardiovascular.	Comunitat	Valenciana,	2000-2012.	

	
Taxa de mortalitat estandarditzada per 100.000 habitants, CIE10 I00-I99, Q20-Q28.

Font: Registre de Mortalitat de la Comunitat Valenciana. Sistema d’Informació en Salut Pública (SISP),  
Direcció General de Salut Pública.
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Tasa	de	mortalidad	estandarizada	por	100.000	habitantes,	CIE10	I00-I99,	Q20-Q28	
	
Fuente:	 Registro	 de	Mortalidad	 de	 la	 Comunitat	 Valenciana.	 Sistema	de	 Información	 en	 Salud	 Pública	
(SISP).	Dirección	General	de	Salut	Pública.	
	
En	 nuestro	 ámbito,	 en	 la	 distribución	 de	 la	 mortalidad	 debida	 a	 la	 enfermedad	
cardiovascular	tiene	especial	relevancia	 la	cardiopatía	 isquémica	(31%	de	las	muertes	
por	esta	causa)	y	la	enfermedad	cerebrovascular	(23%),	siendo	otras	de	las	patologías	
en	esta	misma	categoría	 la	 insuficiencia	cardiaca	(13%)	o	 la	enfermedad	hipertensiva	
(9%).		

	
Distribución	territorial	y	evolución	temporal	
	
La	evolución	de	la	mortalidad	de	la	enfermedad	cardiovascular	en	mayores	de	35	años	
durante	el	periodo	entre	2001	a	2012	muestra	un	progresivo	descenso	en	la	Comunitat	
Valenciana	que	se	sitúa	en	su	conjunto		alrededor	del	27%.		

	
Figura	4.4.	Evolución	de	la	mortalidad	por	enfermedad	cardiovascular	en	personas	

mayores	de	35	años.	Comunitat	Valenciana,	2001-2012.	
	

	

Figura 4.3. Mortalitat proporcional de la malaltia cardiovascular per grups d’edat.  
Comunitat Valenciana, 2008-2012.

Taxa de mortalitat estandarditzada per 100.000 habitants, CIE10 I00-I99, Q20-Q28.

Font: Registre de Mortalitat de la Comunitat Valenciana. Sistema d’Informació en Salut Pública (SISP),  
Direcció General de Salut Pública.

En el nostre àmbit, en la distribució de la mortalitat deguda a la malaltia cardiovascular té una rellevància 
especial la cardiopatia isquèmica (31 % de les morts per aquesta causa) i la malaltia cerebrovascular (23 %), 
i unes altres de les patologies són en aquesta mateixa categoria la insuficiència cardíaca (13 %) o la malaltia 
hipertensiva (9 %). 

Distribució territorial i evolució temporal

L’evolució de la mortalitat de la malaltia cardiovascular en majors de 35 anys durant el període entre 2001 
a 2012 mostra un descens progressiu a la Comunitat Valenciana que se situa en el seu conjunt al voltant 
del 27 %. 

Figura 4.4. Evolució de la mortalitat per malaltia cardiovascular en persones majors de 35 anys.  
Comunitat Valenciana, 2001-2012.

Taxa de mortalitat estandarditzada per 100.000 habitants, CIE10 I00-I99, Q20-Q28.

Font: Registre de Mortalitat de la Comunitat Valenciana. Sistema d’Informació en Salut Pública (SISP),  
Direcció General de Salut Pública.
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Tasa	de	mortalidad	estandarizada	por	100.000	habitantes,	CIE10	I20-I25	
	
Fuente:	Registro	de	Mortalidad	de	la	Comunitat	Valenciana.	Sistema	de	Información	en	Salud	Pública	
(SISP).	Dirección	General	de	Salut	Pública.	
	
La	mortalidad	por	cardiopatía	isquémica	en	menores	de	75	años	es	siempre	mayor	en	
hombres	que	en	mujeres.	En	comparación	con	España,	la	mortalidad	por	esta	causa	es	
también	 siempre	mayor	 en	 la	 Comunitat	 Valenciana,	 aunque	 esta	 diferencia	 es	más	
acusada	para	los	hombres	que	para	las	mujeres.		
	
Por	otra	parte,	datos	de	2012	muestran	que	la	mortalidad	por	cardiopatía	isquémica	
en	la	Comunitat	Valenciana	es	más	elevada	en	los	departamentos	sanitarios	de	Arnau-
Llíria,	la	Ribera,	Alcoi,	Marina	Baixa	y	Alicante	ciudad,	en	comparación	con	el	resto.		
	
MORTALIDAD	POR	CARDIOPATÍA	ISQUÉMICA	EN	LA	COMUNITAT	VALENCIANA	
	
En	la	Comunitat	Valenciana,	la	cardiopatía	isquémica	supuso	un	fallecimiento	cada	2	
horas	en	2012	y	un	ingreso	hospitalario	cada	40	minutos	en	2013.	En	el	periodo	de	
2000	a	2012,	la	mortalidad	por	esta	causa	tuvo	un	descenso	del	36%.	
	
			
Enfermedad	cerebrovascular	
	
La	 enfermedad	 cerebrovascular	 representa	 el	 23%	 de	 la	 mortalidad	 proporcional	
debida	a	 la	enfermedad	cardiovascular.	Las	hemorragias	y	 los	 infartos	cerebrales	son	
su	expresión	más	común.		
	
En	 la	 Comunitat	 Valenciana	 la	 tendencia	 de	 la	 tasa	 de	 mortalidad	 por	 enfermedad	
cerebrovascular	 muestra	 un	 descenso	 pronunciado	 desde	 2000	 (128,5	 por	 100.000	
habitantes)	 al	 2012	 (67,2	 por	 100.000	 habitantes)	 lo	 que	 supone	 una	 reducción	 del	
47,7%	para	ambos	 sexos.	 Esta	 	 tendencia	descendente	 coincide	 con	 la	observada	en	
España	y	en	la	Unión	Europea-15.		
	

El descens en la mortalitat de la malaltia cardiovascular presenta diferent intensitat segons la distribució 
espacial, la qual cosa ens permet explorar aspectes d’anàlisis per a la millora tant de les polítiques de pre-
venció com dels processos d’atenció sanitària a les poblacions afectes. En el període entre 2001 i 2012, els 
departaments sanitaris amb més descens de la mortalitat deguda a aquesta causa van ser l’Hospital Ge-
neral de València, Dénia, Sant Joan d’Alacant, Orihuela i Torrevieja. Contràriament, els que van patir menys 
descens van ser Sagunt, la Ribera, Elda i Marina Baixa.

Cardiopatia isquèmica

La cardiopatia isquèmica representa el 31 % del conjunt de la mortalitat per malaltia cardiovascular i el 
46 % de la mortalitat per afectació directa del cor. L’evolució de la taxa ajustada de mortalitat per aquesta 
causa segueix un tendència descendent entre 2000 i 2012. Aquest descens ha sigut del 35,5 % en aquest 
període, que passa d’una taxa de 141 a 91 per 100.000 habitants.

La tendència de la mortalitat estandarditzada de la cardiopatia isquèmica a la Comunitat Valenciana és si-
milar en els entorns més pròxims: Espanya, Unió Europea 15, i amb una certa diferència amb els valors més 
alts situats als països bàltics, com el cas de Noruega.

Figura 4.5. Taxa de mortalitat per cardiopatia isquèmica.  
Comunitat Valenciana, 2000-2012.

Taxa de mortalitat estandarditzada per 100.000 habitants, CIE10 I20-I25.

Font: Registre de Mortalitat de la Comunitat Valenciana. Sistema d’Informació en Salut Pública (SISP),  
Direcció General de Salut Pública.

Mortalitat per malaltia cardiovascular a la Comunitat Valenciana

A la Comunitat Valenciana, la malaltia cardiovascular va suposar una defunció cada 40 minuts el 2012 
i un ingrés hospitalari cada 10 minuts el 2013. En el període de 2000 a 2012, la mortalitat per aquesta 
causa va tindre un descens del 33 %.
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La mortalitat per cardiopatia isquèmica en menors de 75 anys és sempre més elevada en homes que en do-
nes. En comparació amb Espanya, la mortalitat per aquesta causa és també sempre superior a la Comunitat 
Valenciana, encara que aquesta diferència és més acusada per als homes que per a les dones. 

D’una altra banda, dades de 2012 mostren que la mortalitat per cardiopatia isquèmica a la Comunitat Va-
lenciana és més elevada en els departaments sanitaris d’Arnau-Llíria, la Ribera, Alcoi, Marina Baixa i Alacant 
ciutat, en comparació amb la resta. 

Malaltia cerebrovascular

La malaltia cerebrovascular representa el 23 % de la mortalitat proporcional deguda a la malaltia cardiovas-
cular. Les hemorràgies i els infarts cerebrals en són l’expressió més comuna. 

A la Comunitat Valenciana la tendència de la taxa de mortalitat per malaltia cerebrovascular mostra un 
descens pronunciat des del 2000 (128,5 per 100.000 habitants) fins al 2012 (67,2 per 100.000 habitants), 
que suposa una reducció del 47,7 % per als dos sexes. Aquesta tendència descendent coincideix amb l’ob-
servada a Espanya i a la Unió Europea-15. 

L’evolució de la mortalitat per aquesta causa és molt similar a la que s’observa a Espanya, encara que també 
amb taxes lleugerament superiors a la Comunitat. La tendència, no obstant això, és sempre descendent, i 
la mortalitat també sempre superior en els homes. 

D’una altra banda, segons dades de 2012, també coincideix una mortalitat més elevada per als dos sexes 
en els departaments sanitaris de Manises, la Ribera, Xàtiva Ontinyent, Elda i Orihuela, en comparació amb 
la resta.

Les taxes d’hospitalització són elevades per a les edats avançades. Quasi el 2 % dels homes majors de 85 
anys es va hospitalitzar el 2013 per aquesta causa. 

Mortalitat per cardiopatia isquèmica a la Comunitat Valenciana

A la Comunitat Valenciana, la malaltia cardiovascular va suposar una defunció cada 2 hores el 2012 i un 
ingrés hospitalari cada 40 minuts el 2013. En el període de 2000 a 2012, la mortalitat per aquesta causa 
va tindre un descens del 36 %.
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La	 evolución	 de	 la	mortalidad	 por	 esta	 causa	 es	muy	 similar	 a	 la	 que	 se	 observa	 en	
España,	 aunque	 también	 con	 tasas	 ligeramente	 superiores	 en	 la	 Comunitat.	 La	
tendencia,	 sin	 embargo,	 es	 siempre	 descendiente,	 y	 la	mortalidad	 también	 siempre	
mayor	en	los	hombres.		
	
Por	 otra	 parte,	 según	 datos	 de	 2012,	 también	 coincide	 una	mayor	mortalidad	 para	
ambos	sexos	en	los	departamentos	sanitarios	de	Manises,	la	Ribera,	Xàtiva-Ontinyent,	
Elda	y	Orihuela,	en	comparación	con	el	resto.	
	
Las	tasas	de	hospitalización	son	elevadas	para	las	edades	avanzadas.	Casi	el	2%	de	los	
hombres	mayores	de	85	años	fue	hospitalizado	en	2013	por	esta	causa.		

	
Figura	4.6.	Tasa	de	hospitalización	por	enfermedad	cerebrovascular.	Comunitat	

Valenciana,	2013.	

	
Tasa	de	hospitalización	por	10.000	habitantes,	CIE9	430-438	
	
Fuente:	Conjunto	Mínimo	Básico	de	Datos		(CMBD).	Sistema	de	Información	en	Salud	Pública	(SISP).	
Dirección	General	de	Salut	Pública.	
	
MORTALIDAD	POR	ENFERMEDAD	CEREBROVASCULAR	EN	LA	COMUNITAT	
VALENCIANA	
	
En	la	Comunitat	Valenciana,	la	enfermedad	cerebrovascular	supuso	un	fallecimiento	
cada	3	horas	en	2012	y	un	ingreso	hospitalario	cada	45	minutos	en	2013.	En	el	
periodo	de	2000	a	2012,	la	mortalidad	por	esta	causa	tuvo	un	descenso	del	48%.	
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Figura 4.6. Taxa d’hospitalització per malaltia cerebrovascular.  
Comunitat Valenciana, 2013.

Taxa d’hospitalització per 10.000 habitants, CIE9 430-438

Font: Conjunt Mínim Bàsic de Dades (CMBD). Sistema d’Informació en Salut Pública (SISP),  
Direcció General de Salut Pública.

Mortalitat per malaltia cardiovascular a la Comunitat Valenciana

A la Comunitat Valenciana, la malaltia cardiovascular va suposar una defunció cada 3 hores el 2012 i un 
ingrés hospitalari cada 45 minuts el 2013. En el període de 2000 a 2012, la mortalitat per aquesta causa 
va tindre un descens del 48 %.
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5. MORTS PER ACCIDENTS DE TRÀNSIT DE VEHICLES DE 
MOTOR
Inmaculada Melchor, Purificació Martínez, Socorro Valero. Registre de Mortalitat de la Comunitat Valen-
ciana. Servei d’Estudis Epidemiològics i Estadístiques Sanitàries. Conselleria de Sanitat Universal i Salut 
Pública.

Font: Registre de Mortalitat de la Comunitat Valenciana 

Els accidents de trànsit suposen en l’actualitat un problema de salut pública rellevant a escala mundial, nacio-
nal i regional, ja que són els responsables d’un nombre elevat de defuncions i discapacitats. Segons l’Informe 
sobre la situació mundial de la seguretat viària de 2015 (OMS), anualment a escala mundial es produeixen 1,25 
milions de morts per accidents de trànsit, que se situa com a desena causa de mort el 2015, i s’estima que passe 
a ser la setena si no s’hi estableixen mesures fermes per a evitar-ho. En l’actualitat continua sent la primera cau-
sa de mort entre la població de 15 a 29 anys. Quasi la meitat de les defuncions que han ocorregut per aquest 
tipus d’accidents en el món afecten els “usuaris vulnerables de la via pública”, vianants (22 %), ciclistes (4 %) i 
motocicletes (23 %). En l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible (OMS) una de les noves metes és re-
duir en un 50 % a escala mundial el nombre de morts i traumatismes per accident de trànsit fins al 2020. A par-
tir de 2007 s’ha observat una estabilització en el nombre de defuncions per aquesta causa, malgrat l’augment 
de població, que indica que les mesures de seguretat viària posades en pràctica en els últims anys han funcio-
nat. En el conjunt de països de la Unió Europea (EU-28) el nombre de defuncions per accidents de trànsit entre 
els anys 2001 i 2010 es van reduir en 42,7 % amb la implantació del Programa d’acció sobre seguretat viària 
de 2001 2010. L’objectiu d’aquest programa per al període 2010-2020 és reduir en un 50 % el nombre de morts 
durant aquest període. Espanya, el 2015, va presentar la sisena taxa més baixa de mortalitat per accidents de 
trànsit entre els països de l’EU 28, que supera únicament la de Malta, Suècia, el Regne Unit, Dinamarca i Irlanda. 
Els costos econòmics associats a aquest tipus d’accidents per a aquest mateix any van suposar al voltant d’un 
1 % del producte interior brut espanyol. Aquesta causa de mort està inclosa en les diferents llistes de causes de 
morts evitables prevenibles.

Mortalitat per lesions d’accidents de trànsit de vehicle de motor a la Comunitat Valen-
ciana: tendència

El nombre de defuncions per lesions per accidents de trànsit de vehicles de motor (ATVM) en el període 
1987-2015 de persones residents a la Comunitat Valenciana va ser 13.748, que van representar un 32,4 %, 
sobre el total de les morts per causes externes en el mateix període (42.429). Del total d’aquestes morts, el 
78,9 % van correspondre a homes i el 21,1 % a dones.
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L’any 1990, a la Comunitat Valenciana, el nombre de defuncions diàries per lesions per ATVM va ser de 2,3, i 
l’any 2015 va ocórrer una mort per aquesta causa de mort cada dos dies, a pesar que entre aquests 26 anys la 
població en aquesta comunitat ha augmentat en quasi un milió d’habitants. 

A partir de la dècada dels 90 s’observa una tendència decreixent de les taxes de mortalitat estandarditzades 
per edat mètode directe (TAE, tipus de taxa utilitzada per a poder comparar poblacions amb diferents estruc-
tures etàries) fins a l’actualitat. El 1990, aquesta taxa de mortalitat en homes va ser de 36,5 defuncions per 105 
homes, de 15 el 2005 i de 6,4 el 2015. En dones per a aquests mateixos anys aquestes taxes van ser de 8 morts 
per 105 dones, de 2,5 i de 1,2 respectivament. En la majoria de països de la Unió Europea dels 12 aquestes 
taxes de mortalitat van començar a descendir abans de principi dels 90, excepte a Grècia i a Portugal. 

En aquesta comunitat, en els últims 4 anys les taxes estandarditzades de mortalitat s’han estabilitzat bastant, 
que mostren un repunt d’aquestes l’any 2015 en homes. A Espanya les taxes de mortalitat per accidents de 
trànsit s’han mantingut constants entre els anys 2013 i 2015, i es trenca, així, la tendència decreixent d’aques-
tes, patró observat en altres països europeus. En el conjunt de la Unió Europea (EU 28) es va observar un 
augment de les defuncions per accidents de trànsit entre els anys 2014 i 2015. 

FFigura 5.1. Taxes estandarditzades (TAE) de mortalitat per lesions per accidents  
de trànsit de vehicle de motor per sexe.  

Comunitat Valenciana, 1987-2015.

Font: Registre de Mortalitat de la Comunitat Valenciana.
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de	 muerte	 cada	 dos	 días,	 a	 pesar	 que	 entre	 estos	 26	 años	 la	 población	 en	 esta	
comunidad	ha	aumento	en	cerca	de	un	millón	de	habitantes.		
	
A	partir	de	 la	década	de	 los	90	 se	observa	un	 tendencia	decreciente	de	 las	 tasas	de	
mortalidad	estandarizadas	por	edad	método	directo	(TAE,	 	tipo	de	tasa	utilizada	para	
poder	comparar	poblaciones	con	diferentes	estructura	etáreas)	hasta	la	actualidad.	En	
1990,	esta	tasa	de	mortalidad	en	hombres	fue	de	36,5	defunciones	por	105	hombres,	
de	15	en	2005	y	de	6,4	en	2015.	En	mujeres	para	estos	mismos	años	estas	tasas	fueron	
de	 8	 muertes	 por	 105	 mujeres,	 de	 2,5	 y	 de	 1,2	 respectivamente.	 En	 la	 mayoría	 de	
países	 de	 la	 Unión	 Europea	 de	 los	 12	 estas	 tasas	 de	 mortalidad	 empezaron	 a		
descender	antes	de	principios	de	los	90,	excepto	en	Grecia	y	Portugal.		
	
En	 esta	 comunidad	 en	 los	 últimos	 4	 años,	 las	 tasas	 estandarizadas	 de	mortalidad	 se	
han	 estabilizado	 bastante,	mostrando	 un	 repunte	 de	 las	mismas	 en	 el	 año	 2015	 en	
hombres.	 	 En	 España	 las	 tasas	 de	 mortalidad	 por	 accidentes	 de	 tráfico	 se	 han	
mantenido	 constantes	 	 entre	 los	 años	 2013	 y	 2015,	 rompiendo	 así	 la	 tendencia	
decreciente	de	las	mismas,	patrón	observado	en	otros	países	europeos.	En	el	conjunto	
de	la	Unión	Europea	(EU-28)	se	observó	un	aumento	de	las	defunciones	por	accidentes	
de	tráfico	entre	los	años	2014	y	2015.		
	
Figura	5.1.	Tasas	estandarizadas	(TAE)	de	mortalidad	por	lesiones	por	accidentes	

de	tráfico	de	vehículo	a	motor	por	sexo.		Comunitat	Valenciana,	1987-2015.	
	

	
	
Fuente:	Registro	de	Mortalidad	de	la	Comunitat	Valenciana	
	
MORTALIDAD	POR	ACCIDENTES	DE	TRÁFICO	DE	VEHÍCULO	A	MOTOR	POR	SEXO	
	
Las	 tasas	 estandarizadas	 de	 mortalidad	 por	 lesiones	 de	 ATVM	 en	 la	 Comunitat	
Valenciana	en	ambos	sexos	descendieron	lo	largo	del	periodo	a	estudio.	Pero	en	2015	
en	 los	 hombres	 se	 observó	 un	 ligero	 aumento	 respecto	 a	 2014.	 Los	 hombres	
presentaron	 unas	 tasas	 de	 mortalidad	 casi	 5	 veces	 mayores	 que	 las	 mujeres.	 Los	
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Morts per accidents de trànsit de vehicles de motor per sexe

Les taxes estandarditzades de mortalitat per lesions d’ATVM a la Comunitat Valenciana en els dos sexes 
van descendir al llarg del període a estudi. Però el 2015 en els homes es va observar un augment lleuger 
respecte al 2014. Els homes van presentar unes taxes de mortalitat quasi 5 vegades més elevades que 
les dones. Els descensos observats d’aquestes van ser més elevats en dones que en homes.
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Morts per accidents de trànsit de vehicles de motor per sexe

En els homes, els grups d’edat que presenten una mortalitat més elevada per aquesta causa al llarg del 
període d’estudi són el grup de 15 a 34 anys, i 65 i més anys. En les dones és el grup d’edat de 65 i més 
anys.
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descensos	observados	de	estas	fueron	mayores	en	mujeres		que	en	hombres.	
			

	
Figura	5.2.	Tasas	estandarizadas	(TAE)	de	mortalidad	por	lesiones	por	accidentes	
de	tráfico	de	vehículo	a	motor	por	edad	y	sexo.		Comunitat	Valenciana,	1987-

2015.	
	

	
	

	
	
Fuente:	Registro	de	Mortalidad	de	la	Comunitat	Valenciana	
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Figura 5.2. Taxes estandarditzades (TAE) de mortalitat per lesions per accidents  
de trànsit de vehicle de motor per edat i sexe.  

Comunitat Valenciana, 1987-2015.

Font: Registre de Mortalitat de la Comunitat Valenciana.
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Mortalitat per lesions d’accidents de trànsit de vehicle de motor a la Comunitat Valen-
ciana: variació espacial

El comportament de la mortalitat per aquesta causa varia segons departament de salut i sexe. En homes, 
els departaments que presenten taxes estandarditzades més elevades de mortalitat per lesions d’ATVM 
són, a la província de Castelló, el Departament de Vinaròs; a la província de València, el de Requena, la 
Ribera i el de Gandia, i cap a la província d’Alacant. En dones són els departaments de Requena i el de 
València-Hospital Arnau de Vilanova a la província de València, i el de Marina Baixa i Orihuela a la província 
d’Alacant, i cap a la província de Castelló. 

Figura 5.3. Taxes estandarditzades de mortalitat per lesions per accidents  
de trànsit de vehicle de motor per sexe i departament de salut.  

Comunitat Valenciana, 2011-2015.

Mortalitat per accidents de trànsit de vehicles de motor per departament de salut

La mortalitat per lesions per accidents de trànsit de vehicles de motor no es comporta homogèniament 
al llarg de tota la Comunitat. En els dos sexes, el Departament de Requena presenta elevades taxes de 
mortalitat per aquesta causa i els departaments de València-Hospital La Fe i el d’Elx (inclou Elx-Hospital 
de Crevillent i Elx-Hospital General) de baixes. 
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Mortalidad	por	lesiones	de	accidentes	de	tráfico	de	vehículo	a	motor	en	la	Comunitat	
Valenciana:	variación	espacial	
	
El	comportamiento	de	la	mortalidad	por	esta	causa	varía	según	departamento	de	salud	
y	sexo.	En	hombres,	 los	departamentos	que	presentan	mayores	 tasas	estandarizadas	
de	mortalidad	por	lesiones	de	ATVM	son	en	la	provincia	de	Castellón,	el	Departamento	
de	 Vinarós,	 en	 la	 provincia	 de	 Valencia,	 el	 de	 Requena,	 La	 Ribera	 y	 el	 de	 Gandia,	 y	
ninguno	en	la	provincia	de	Alicante.	En	mujeres	son,	los	Departamentos	de	Requena	y	
el	de	Valencia-Hospital	Arnau	de	Vilanova	en	la	provincia	de	Valencia,	y	el	de	Marina	
Baixa	y		Orihuela	en	la	provincia	de	Alicante	y	ninguno	en	la	provincia	de	Castellón.		
	
Figura	5.3.	Tasas	estandarizadas	de	mortalidad	por	lesiones	por	accidentes	de	tráfico	
de	vehículo	a	motor	por	sexo	y	departamento	de	salud.	Comunitat	Valenciana,	2011-

2015.	
	

Hombres	 Mujeres	

	
	

	

	
Fuente:	Registro	de	Mortalidad	de	la	Comunitat	Valenciana	
	
MORTALIDAD	 POR	 ACCIDENTES	 DE	 TRÁFICO	 DE	 VEHÍCULO	 A	 MOTOR	 POR	
DEPARTAMENTO	DE	SALUD	
	

Homes Dones

Font: Registre de Mortalitat de la Comunitat Valenciana.
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Víctimes de la mortalitat per accidents de trànsit de vehicle de motor  

En els homes, els usuaris vulnerables de la via que més defuncions presenten són els motoristes amb 
un 22 % i en les dones els vianants amb un 40 %. El 85,7 % de les defuncions la víctima de les quals és 
un ciclista són masculines. 

Característiques de les víctimes

El total de defuncions per lesions per accidents de vehicles de motor corresponents a residents a la Comu-
nitat Valenciana en el període 2011-2015 van ser 910. D’aquestes, el 46,4 % van correspondre a “usuaris 
vulnerables de la via pública”.  Aquest percentatge és similar al que s’ha observat per al conjunt d’Espanya 
i els països de la UE-28. Entre els usuaris vulnerables, els vianants van representar en aquesta comunitat un 
25 % del total de defuncions, seguits dels motoristes (18,8 %) i, finalment, dels ciclistes (2,6 %). 

Les defuncions en què la víctima era ocupant d’automòbil o vehicle de transport van representar un 35,7 
% respecte al total de defuncions.

En els homes, les morts de motoristes van representar un 22 %; de vianants, un 21,2 %, i de ciclistes, un 2,9 
%. En dones, aquests valors van ser de 4,9 %; 39,9 %, i 1,6 %, respectivament.  

Taula 5.1. Nombre de morts per lesions per accidents de trànsit  
de vehicles de motor segons sexe i tipus de víctimes.  

Comunitat Valenciana, 2011-2015. 

Cal destacar que el 3 % de les defuncions en homes són d’ocupants de vehicles agrícoles de motor. D’aques-
tes 22 defuncions, el 72,7 % de les víctimes tenien 65 i més anys.

De les 24 defuncions de ciclistes ocorregudes, 21 van correspondre a homes (87,5 %) i només 3, a dones 
(12,5 %). L’any 2015, a Espanya les defuncions per ciclistes van representar un 3,4 % respecte al total de 
defuncions i en el conjunt d’EU 28 un 8 %.

Tipus de víctima Homes Dones Total

 N % N % N %

Vianant 154 21,2 73 39,9 227 25,0

Ciclista 21 2,9 3 1,6 24 2,6

Motorista 162 22,0 9 4,9 171 18,8

Ocupant d’automòbil 208 30,6 70 38,0 278 30,5

Ocupant vehicle de transport  40 6,0 7 4,0 47 5,2

Ocupant vehicle agrícola 22 3,0 0 0 22 2,4

No hi consta el tipus de vehicle de motor 120 17,0 21 11,5 141 15,5

Total 727 100,0 183 100,0 910 100,0

Font: Registre de Mortalitat de la Comunitat Valenciana.
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6. LES XIFRES DEL SUÏCIDI 
Óscar Zurriaga, Jordi Pérez Panadés, Francesc Botella. Servei d’Estudis Epidemiològics i Estadístiques Sani-
tàries. Direcció General de Salut Pública. Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Font: Sistema d’Informació en Salut Pública i Registre de Mortalitat de la Comunitat 
Valenciana

En el món es produeixen aproximadament uns 800.000 suïcidis cada any, segons l’Organització Mundial de la 
Salut (OMS), i s’estima que a causa de la possible infradeclaració del suïcidi aquestes xifres poden ser encara més 
elevades. Es preveu que per a 2020 aquesta causa contribuirà en un 2,4 % a la càrrega total de mortalitat en la 
població. Les taxes de suïcidi varien substancialment no només segons el país, sinó també en funció del grup de 
població. Segons l’OMS, les taxes més altes de suïcidi es troben als països d’Europa oriental, com per exemple 
Estònia amb taxes de 37,9 per 105 habitants, Bielorússia amb 41,5 per 105 habitants, Lituània amb 51,6 per 105 o 
Rússia amb 43,1 per 105, mentre que les taxes més baixes es donen fonamentalment en països llatinoamericans 
com Colòmbia 4,5 per 105 o Paraguai 4,2 per 105, o alguns països asiàtics com Filipines o Tailàndia (2,1 i 5,6 per 
105, respectivament). Generalment les taxes en homes solen ser més altes que en les dones, excepte a la Xina, on 
la situació és al revés; i per als dos sexes són els grups de més edat els que tenen taxes de suïcidi més altes. Espan-
ya presentava una de les taxes de suïcidi més baixes, en comparació amb diversos països al món. En el període 
1986-2002 el nombre de morts per suïcidi a Espanya va ser de 48.804, que suposa un 0,89 % de la mortalitat 
general. El suïcidi és un problema de salut pública important, que l’OMS, el 2002, considera en l’Informe sobre la 
violència i la salut com la tretzena causa de mort a escala mundial, i el que és més important, es tracta sempre 
de mortalitat evitable.

El suïcidi a la Comunitat Valenciana: dades globals i per sexe

El 2014 van morir per suïcidi 380 persones residents a la Comunitat Valenciana, 1 persona al dia, la majoria 
d’ells (72 %), homes. La Comunitat Valenciana representa el 10 % dels suïcidis que es produeixen a Espanya, 
i és la tercera comunitat autònoma en nombre de morts per aquesta causa. La taxa de suïcidis per 105 habi-
tants a la Comunitat Valenciana és inferior a la mitjana a Espanya (el 2014 la taxa va ser de 7,6 a la Comunitat 
Valenciana enfront de 8,4 per 105 habitants a Espanya).

La taxa de suïcidi de la Comunitat Valenciana ha romàs relativament estable en els últims anys, amb valors 
entre 7,5 i 8,5 per 105 habitants, i amb dos anys en què va disminuir a valors inferiors a 7 (2002 amb 6,9 i 
2011 amb 6,5).

Si s’analitza la informació per triennis poden també veure’s aquestes mínimes oscil·lacions en la taxa de 
suïcidis de la Comunitat Valenciana en els dos sexes, que mostra una evolució temporal bastant parella, 
sobretot en els últims períodes, a la de la taxa per al total d’Espanya. Les dues xifres, la de la Comunitat 
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muestra	una	evolución	temporal	bastante	pareja,	sobre	todo	en	los	últimos	períodos,	a	
la	de	la	tasa	para	el	total	de	España.	Ambas	cifras,	la	de	la	Comunitat	Valenciana	y	la	de	
España,	 se	 sitúan	muy	 por	 debajo	 de	 la	 de	 la	 Unión	 Europea	 (18	 países)	 y	 de	 otros	
países	europeos.	La	misma	situación	se	produce	en	la	tasa	en	el	caso	de	los	hombres,	
pero	 no	 tanto	 en	 el	 de	 las	 mujeres,	 ya	 que,	 para	 ellas,	 la	 tasa	 de	 la	 Comunitat	
Valenciana	es	ligeramente	superior	a	la	española.	
	
Figura	6.1.	Tasa	de	mortalidad	por	suicidios	y	autolesiones	(por	100.000	habitantes).	

Comunitat	Valenciana,	España	y	Unión	Europea-28,	2002-2015.	
	

	
	

Códigos	CIE-10:	X60-X84,	Y870.	Tasas	ajustadas	a	población	estándar	europea	
	
Fuente:	Registro	de	Mortalidad	de	la	Comunitat	Valenciana,	Dirección	General	de	Salud	Pública.	Instituto	
Valenciano	de	Estadística	y	EUROSTAT	

	
Figura	6.2.	Tasa	de	mortalidad	por	suicidios	y	autolesiones	en	hombres	(por	100.000	

habitantes).	Comunitat	Valenciana,	España	y	Unión	Europea-28,	2002-2015.	
	
	

0,0	

2,0	

4,0	

6,0	

8,0	

10,0	

12,0	

14,0	

16,0	

C.Valenciana	 España	 UE	28	

Valenciana i la d’Espanya, se situen molt per sota de la xifra de la Unió Europea (18 països) i d’altres països 
europeus. La mateixa situació es produeix en la taxa en el cas dels homes, però no tant en el de les dones, 
ja que, per a elles, la taxa de la Comunitat Valenciana és lleugerament superior a l’espanyola.

Figura 6.1. Taxa de mortalitat per suïcidis i autolesions (per 100.000 habitants).  
Comunitat Valenciana, Espanya i Unió Europea-28, 2002-2015.
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Códigos	CIE-10:	X60-X84,	Y870.	Tasas	ajustadas	a	población	estándar	europea.	
	
Fuente:	Registro	de	Mortalidad	de	la	Comunitat	Valenciana,	Dirección	General	de	Salud	Pública.	Instituto	
Valenciano	de	Estadística	y	EUROSTAT	

	
Figura	6.3.	Tasa	de	mortalidad	por	suicidios	y	autolesiones	en	mujeres	(por	100.000	

habitantes).	Comunitat	Valenciana,	España	y	Unión	Europea-28,	2002-2015.	
	

	
	

Códigos	CIE-10:	X60-X84,	Y870.	Tasas	ajustadas	a	población	estándar	europea.	
	
Fuente:	Registro	de	Mortalidad	de	la	Comunitat	Valenciana,	Dirección	General	de	Salud	Pública.	Instituto	
Valenciano	de	Estadística	y	EUROSTAT.	
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Codis CIE-10: X60-X84, Y870. Taxes ajustades a població estàndard europea

Font: Registre de Mortalitat de la Comunitat Valenciana, Direcció General de Salut Pública.  
Institut Valencià d’Estadística i EUROSTAT.

Codis CIE-10: X60-X84, Y870. Taxes ajustades a població estàndard europea

Font: Registre de Mortalitat de la Comunitat Valenciana, Direcció General de Salut Pública.  
Institut Valencià d’Estadística i EUROSTAT.

Figura 6.2. Taxa de mortalitat per suïcidis i autolesions en homes (per 100.000 habitants).  
Comunitat Valenciana, Espanya i Unió Europea-28, 2002-2015.
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Figura 6.3. Taxa de mortalitat per suïcidis i autolesions en dones (per 100.000 habitants).  
Comunitat Valenciana, Espanya i Unió Europea-28, 2002-2015.

Distribució territorial

En els diferents departaments de salut de la Comunitat Valenciana s’aprecia també la diferència per sexes 
que mostra, a més, una distribució espacial característica per a cada un dels sexes.

En el cas dels homes, els departaments amb taxes estandarditzades més elevades per suïcidi se situen a 
l’interior de la província de València (Requena i València-Hospital General) i s’estenen, en el cas de la pro-
víncia d’Alacant des de la costa nord d’aquesta província (departament de Dénia) fins a l’interior (depar-
taments d’Alcoi i Elda). En dones, els departaments amb taxes de suïcidi més elevades es concentren a la 
part central de la Comunitat: Gandia, Marina Baixa, Dénia, Xàtiva-Ontinyent i Alcoi, junt amb una part del 
departament Clínic–Malva-rosa.
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Códigos	CIE-10:	X60-X84,	Y870.	Tasas	ajustadas	a	población	estándar	europea.	
	
Fuente:	Registro	de	Mortalidad	de	la	Comunitat	Valenciana,	Dirección	General	de	Salud	Pública.	Instituto	
Valenciano	de	Estadística	y	EUROSTAT	
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Codis CIE-10: X60-X84, Y870. Taxes ajustades a població estàndard europea

Font: Registre de Mortalitat de la Comunitat Valenciana, Direcció General de Salut Pública. 
 Institut Valencià d’Estadística i EUROSTAT.

Suïcidi: diferències per sexe 

A la Comunitat Valenciana, les morts per suïcidi són entorn de tres vegades més freqüents en homes 
que en dones. Encara que les taxes globals de mortalitat per aquesta causa se situen per sota de la mi-
tjana a l’Estat espanyol, en el cas de les dones la taxa de mortalitat per suïcidi és lleugerament superior 
a la Comunitat Valenciana que a la resta d’Espanya.
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Hombres	 Mujeres	

	
Códigos	CIE-10:	X60-X84,	Y870.	Tasas	ajustadas	a	población	estándar	europea.	
	
Fuente:	Sistema	de	Información	en	Salud	Pública	(SISP).	Dirección	General	de	Salud	Pública.		
	
SUICIDIO:	DIFERENCIAS	TERRITORIALES		
	
La	frecuencia	de	muertes	por	suicidio	no	se	distribuye	homogéneamente	en	la	
Comunitat	Valenciana.	En	ambos	sexos,	destacan	tasas	más	elevadas	de	muerte	por	
esta	causa	en	algunos	departamentos	de	salud	de	la	provincia	de	Alicante,	como	
Dènia.	
	
	
Distribución	por	edad	
	
El	 riesgo	de	 suicidio	 aumenta	 con	 la	 edad,	 especialmente	en	 los	 hombres.	 La	mayor	
tasa	específica	de	suicidios	se	produce	en	hombres	mayores	de	65	años,	algo	que	se	ha	
mantenido	 así	 en	 el	 período	 entre	 2002	 y	 2015,	 mientras	 que	 en	 mujeres,	 donde	
también	 se	 presentaba	 la	 mayor	 tasa	 en	 ese	 grupo	 de	 edad,	 esta	 situación	 ha	
cambiado	en	los	últimos	años	y	el	grupo	de	edad	de	45	a	64	años	ha	pasado	a	ser	el	

Figura 6.4. Taxa de mortalitat per suïcidis i autolesions per sexe  
i departament de salut (per 100.000 habitants).  

Comunitat Valenciana, 2012-2014.

Distribució per edat

El risc de suïcidi augmenta amb l’edat, especialment en els homes. La taxa específica de suïcidis més ele-
vada es produeix en homes majors de 65 anys, que s’ha mantingut així en el període entre 2002 i 2015, 
mentre que en dones, on també es presentava la taxa més elevada en aquest grup d’edat, aquesta situació 
ha canviat en els últims anys i el grup d’edat de 45 a 64 anys ha passat a ser el primer en aquest sexe. En tots 

Codis CIE-10: X60-X84, Y870. Taxes ajustades a població estàndard europea

Font: Sistema d’Informació en Salut Pública (SISP), Direcció General de Salut Pública.

Suïcidi: diferències territorials  

La freqüència de morts per suïcidi no es distribueix homogèniament a la Comunitat Valenciana. En els 
dos sexes destaquen taxes més elevades de mort per aquesta causa en alguns departaments de salut 
de la província d’Alacant, com Dénia.

Homes Dones
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dos sexes s’ha observat una disminució de la taxa de suïcidi en els majors de 65 anys, al mateix temps que 
és cridaner l’increment que s’ha produït, també en tots dos sexes, en la taxa específica en el grup de 45 a 
64 anys des de l’any 2012.

Figura 6.5. Taxa de mortalitat per suïcidis i autolesions en homes per grups d’edat (per 100.000 habitants).  
Comunitat Valenciana, 2002-2015.

Figura 6.6. Taxa de mortalitat per suïcidis i autolesions en dones per grups d’edat (per 100.000 habitants).  
Comunitat Valenciana, 2002-2015.

Codis CIE-10: X60-X84, Y870

Font: Registre de Mortalitat de la Comunitat Valenciana.
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primero	en	este	sexo.	En	ambos	sexos	se	ha	observado	una	disminución	de	la	tasa	de	
suicidio	en	los	mayores	de	65	años,	al	tiempo	que	es	llamativo	el	incremento	que	se	ha	
producido,	también	en	ambos	sexos,	en	la	tasa	específica	en	el	grupo	de	45	a	64	años	
desde	el	año	2012.	
	
Figura	6.5.	Tasa	de	mortalidad	por	suicidios	y	autolesiones	en	hombres	por	grupos	de	

edad	(por	100.000	habitantes).	Comunitat	Valenciana,	2002-2015.	
	

	
	

Códigos	CIE-10:	X60-X84,	Y870.	
	
Fuente:	Registro	de	Mortalidad	de	la	Comunitat	Valenciana	

	
Figura	6.6.	Tasa	de	mortalidad	por	suicidios	y	autolesiones	en	mujeres	por	grupos	de	

edad	(por	100.000	habitantes).	Comunitat	Valenciana,	2002-2015.	
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Suïcidi: diferències per edat 

A la Comunitat Valenciana, els homes majors de 65 anys i les dones entre 45 i 64 anys són els grups 
d’edat amb taxes més elevades de mortalitat per suïcidi. 
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7. TUBERCULOSI I POBLACIÓ ESTRANGERA
Elvira Pérez Pérez, Pilar Momparler Carrasco. Servei de Vigilància i Control Epidemiològic. Direcció General 
de Salut Pública. Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Font: Sistema de Vigilància en Salut Pública

La tuberculosi inclou un ampli rang de malalties produïdes per espècies del gènere Mycobacterium. Encara que 
pot afectar pràcticament qualsevol òrgan, la forma més freqüent és la pulmonar. El reservori fonamental és 
l’ésser humà infectat que pot desenvolupar la malaltia i eliminar bacils, especialment quan tus o esternuda, i es 
converteix, així, en font d’infecció. La tuberculosi continua sent una de les causes més importants de malaltia i 
mort en molts països i un important problema de salut pública a escala mundial. Segons l’Organització Mundial 
de la Salut (OMS) s’estima que al món es van produir 10,4 milions de nous casos i 1,4 milions de morts per aques-
ta malaltia el 2015. Segons les dades de l’últim informe conjunt ECDC/OMS, corresponent a l’any 2015, s’estima 
a la Regió Europea una taxa de 35,5 casos per 100.000 habitants. Això representa aproximadament el 3,0 % de 
la càrrega de tuberculosi al món. No obstant això, des de l’any 2000 el nombre estimat de casos de tuberculosi 
a la regió ha disminuït un 5,4 % anual. La taxa de la UE/EEA per a aquest mateix any va ser de 12,7 i de 12 casos 
per 100.000 habitants per a Espanya.

Tuberculosi a la Comunitat Valenciana 

La tuberculosi a la Comunitat Valenciana manté una tendència descendent amb taxes d’incidència, 
actualment per sota de 10 casos per 100.000 habitants, similars a les dels països del nostre entorn, i 
pròpies dels països amb una incidència baixa. El 2016 es van notificar 436 casos de tuberculosi nous, la 
qual cosa suposa una taxa de 8,7 casos per 105 habitants. A la Comunitat les taxes de tuberculosi són 
sempre més altes en els homes que en les dones, i així és, generalment, en tots els grups d’edat, amb 
alguna variació en els grups extrems.
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Figura 7.1. Taxes de tuberculosi (per 100.000 habitants) per sexe.  
Comunitat Valenciana, 2008-2016.

El 2016, les diferències més altes en les taxes de tuberculosi entre homes i dones es troben a partir dels 45 
anys i són màximes en el grup de 65 a 74.

Figura 7.2. Taxes de tuberculosi (per 100.000 habitants) per grups d’edat i sexe.  
Comunitat Valenciana, 2016.
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Fuente:	Informes	de	tuberculosis	Comunitat	Valenciana.	Años	2008-2016.	Dirección	General	de	Salud	
Pública	
	
En	2016,	las	mayores	diferencias	en	las	tasas	de	tuberculosis	entre	hombres	y	mujeres	
se	encuentran	a	partir	de	los	45	años	y	son	máximas	en	el	grupo	de	65	a	74.	
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Fuente:	Informes	de	tuberculosis	Comunitat	Valenciana.	Año	2016.	Dirección	General	de	Salud	Pública	
	
Tuberculosis	en	población	extranjera	
	
Las	 	 personas	 inmigrantes	 son	 en	 general	 personas	 sanas,	 pero	 muchos	 de	 ellos	
proceden	 de	 países	 con	 altas	 incidencias	 de	 tuberculosis	 y	 tienen	 por	 tanto	 más	
probabilidad	de	haber	 sido	 infectados.	Adicionalmente,	estas	personas	pueden	verse	
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sometidas	 a	 unas	 condiciones	 de	 vida	 desfavorables	 (económicas,	 sociales,	
nutricionales,	etc.)	que	pueden	facilitar	la	aparición	de	la	enfermedad.	
	
Las	 tasas	 de	 tuberculosis	 en	 personas	 extranjeras	 en	 la	 Comunitat	 Valenciana	 son	
siempre	superiores	a	las	tasas	registradas	en	la	población	autóctona.	Por	otra	parte,	la	
tendencia	descendente	que	se	observa	en	los	últimos	años	es	también	más	acusada	en	
la	población	extranjera.	
	
En	 general,	 las	 tasas	 de	 tuberculosis	 de	 los	 extranjeros	 residentes	 en	 nuestra	
comunidad	son	más	bajas	a	las	tasas	de	tuberculosis	de	sus	países	de	origen.	

	
Figura	7.3.	Tasas	de	tuberculosis	(por	100.000	habitantes)	en	población	española	y	

extranjera.	Comunitat	Valenciana,	2008-2016.	
	

	
	
Fuente:	Informes	de	tuberculosis	Comunitat	Valenciana.	Años	2008-2016.	Dirección	General	de	Salud	
Pública	
	
Dentro	del	colectivo	de	inmigrantes,	el	mayor	número	de	casos	se	da	generalmente	en	
personas	procedentes	de	Rumania,	Marruecos,	Bolivia,	Ecuador	y	Pakistán.		En	el	año	
2016,	los	casos	de	tuberculosis	en	personas	procedentes	de	estos	países	sumaban	el	
61,8%	de	todos		los	casos	notificados	en	personas	extranjeras.		
	
Figura	7.4.	Tasas	de	tuberculosis	(por	100.000	habitantes)	según	algunos	países	de	

origen.	Comunitat	Valenciana,	2008-2016.	
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Tuberculosi en població estrangera

Les persones immigrants són, en general, persones sanes, però moltes d’elles procedeixen de països amb 
incidències altes de tuberculosi i tenen, per tant, més probabilitat d’haver sigut infectades. Addicional-
ment, aquestes persones poden veure’s sotmeses a unes condicions de vida desfavorables (econòmiques, 
socials, nutricionals, etc.) que poden facilitar l’aparició de la malaltia.

Les taxes de tuberculosi en persones estrangeres a la Comunitat Valenciana són sempre superiors a les ta-
xes registrades en la població autòctona. D’una altra banda, la tendència descendent que s’observa en els 
últims anys és també més acusada en la població estrangera.

En general, les taxes de tuberculosi dels estrangers residents a la nostra comunitat són més baixes a les 
taxes de tuberculosi dels seus països d’origen.

Figura 7.3. Taxes de tuberculosi (per 100.000 habitants) en població espanyola i estrangera.  
Comunitat Valenciana, 2008-2016.

Dins del col·lectiu d’immigrants, el nombre de casos més elevat es dona, generalment, en persones pro-
cedents de Romania, el Marroc, Bolívia, l’Equador i el Pakistan. L’any 2016, els casos de tuberculosi en per-
sones procedents d’aquests països sumaven el 61,8 % de tots els casos notificats en persones estrangeres. 

Font: Informes de tuberculosi Comunitat Valenciana. Anys 2008-2016. Direcció General de Salut Pública.
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Figura 7.4. Taxes de tuberculosi (per 100.000 habitants) segons alguns països d’origen.  
Comunitat Valenciana, 2008-2016.

Seguiment adequat dels tractaments

El retard diagnòstic i l’abandó prematur del tractament o el compliment incorrecte d’aquest són uns dels 
factors més importants que actualment mantenen l’endèmia de la tuberculosi als països desenvolupats, a 
més de relacionar-se amb l’aparició de bacils amb resistència a fàrmacs.

Respecte al retard diagnòstic (temps que transcorre entre l’inici de símptomes i el diagnòstic) observem 
que habitualment és superior en les dones que en els homes. Concretament, el 2016 les dones van tindre 
un retard diagnòstic de 63,3 dies, enfront de 58,0 dies en el cas dels homes. També hi ha diferències segons 
procedència: les persones estrangeres van presentar un retard diagnòstic de 63,3 dies enfront de 58,5 dies 
de retard en els casos de persones nascudes a Espanya.

En relació amb l’abandó prematur del tractament, entre els casos notificats a la nostra comunitat s’identi-
fiquen com a factors associats a aquest la marginació social, la immigració recent, l’abús d’alcohol i tindre 
antecedents d’abandons de tractament previs. 
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Fuente:	Informes	de	tuberculosis	Comunitat	Valenciana.	Años	2008-2016.	Dirección	General	de	Salud	
Pública	
	
Seguimiento	adecuado	de	los	tratamientos	
	
El	 retraso	 diagnóstico	 y	 el	 abandono	 prematuro	 del	 tratamiento	 o	 el	 cumplimiento	
incorrecto	 del	 mismo	 son	 uno	 de	 los	 factores	 más	 importantes	 que	 actualmente	
mantienen	 la	 endemia	 de	 la	 tuberculosis	 en	 los	 países	 desarrollados,	 	 además	 de	
relacionarse	con	la	aparición	de	bacilos	con	resistencia	a	fármacos.	
	
Respecto	al	retraso	diagnóstico	(tiempo	que	transcurre	entre	el	inicio	de	síntomas	y	el	
diagnóstico)	 observamos	 que	 habitualmente	 es	 mayor	 en	 las	 mujeres	 que	 en	 los	
hombres.	Concretamente,	en	2016	las	mujeres	tuvieron	un	retraso	diagnóstico	de	63,3	
días,	frente	a	58,0	días	en	el	caso	de	los	hombres.	También	existen	diferencias	según	
procedencia:	las	personas	extranjeras	presentaron	un	retraso	diagnóstico	de	63,3	días	
frente	a	58,5	días	de	retraso	en	los	casos	de	personas	nacidas	en	España.	
	
Con	 relación	 al	 abandono	prematuro	del	 tratamiento,	 entre	 los	 casos	 notificados	 en	
nuestra	 comunidad	 se	 identifican	 como	 factores	 asociados	 al	mismo	 la	marginación	
social,	la	inmigración	reciente,	el	abuso	de	alcohol	y	tener	antecedente	de	abandonos	
de	tratamiento	previos.		
	

Tabla	7.1.	Características	de	los	casos	de	tuberculosis	según	seguimiento	del	
tratamiento	Comunitat	Valenciana,	2016.	
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Taula 7.1. Característiques dels casos de tuberculosi segons seguiment del tractament.  
Comunitat Valenciana, 2016.

La proporció d’abandons del tractament en les dones és del 3,3 %, enfront d’un 6,7 % en el cas dels homes. 
D’una altra banda, entre els casos nascuts a Espanya la proporció d’abandons del tractament és de 2,5 % 
enfront d’un 10 % en el cas de les persones nascudes fora del país. 

A la ciutat de València hi ha un recurs específic, el Centre de Suport al CAST, que depén del Servei de 
Vigilància i Control Epidemiològic i col·labora amb els serveis socials de l’Ajuntament de València. En 
aquest centre es treballa en el diagnòstic, la prevenció i el control de la tuberculosi de la població més 
vulnerable de la ciutat de València i àrea metropolitana. S’atenen immigrants procedents de zones en-
dèmiques, a usuaris de drogues il·legals i addictes a l’alcohol, a persones que viuen al carrer amb co-
morbiditats psiquiàtriques i a persones que han estat en presó. De manera rutinària es fa garbellat de 
tuberculosi als usuaris del centre. A més, s’administra i es vigila l’adherència al tractament a les persones 
amb diagnòstic positiu. Els resultats són molt positius, i s’ha aconseguit que l’adherència al tractament 
siga, en les persones que acudeixen a aquest centre, similar a la de la població general. Així, entre 2011 i 
2015, de 101 pacients que van iniciar el tractament sota la tutela d’aquest centre, el 80 % el va finalitzar 
amb èxit.

Font: Informes de tuberculosi Comunitat Valenciana. Any 2016. Direcció General de Salut Pública.

  Casos que completen   Casos que abandonen 
 el tractament el tractament

Mitjana d’edat 42,4 anys 40,2 anys

% d’homes 60,3 % 76,2 %

% d’estrangers 36,5 % 71,4 %

% d’immigrants recents 16,2 % 38,1 %

% amb consum alcohol 15,4 % 28,6 %

% en situació marginació social 8,6 % 28,6 %

% amb abandons de tractament previ 5,5 % 11,1 %

Tuberculosi a la Comunitat Valenciana 

A la Comunitat Valenciana, la tuberculosi ha seguit una tendència descendent en els últims anys, encara 
que amb un lleuger repunt des del 2014. Aquesta malaltia és més freqüent en homes, i la incidència 
d’aquesta és quasi tres vegades més alta en població estrangera. Les dones i les persones estrangeres 
presenten també més temps de retard en el diagnòstic de la malaltia.

Intervencions enfront de la tuberculosi 

El diagnòstic primerenc, l’accessibilitat al tractament adequat i el seguiment del tractament fins a as-
segurar la curació de les persones malaltes, així com accions dirigides a les poblacions més vulnerables 
amb un alt risc d’infecció o que viuen en situacions desfavorables, són prioritaris en la lluita contra la 
malaltia.
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8. CAIGUDES I FRACTURES EN PERSONES MAJORS
Aurora López Maside, Maite Miralles Espí. Servei d’Estudis Epidemiològics i Estadístiques Sanitàries. Direc-
ció General de Salut Pública. Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Font: Xarxa Sentinella Sanitària de la Comunitat Valenciana

La fragilitat suposa un estat de vulnerabilitat previ a la discapacitat i a la dependència. Són persones fràgils les 
que per les seues condicions físiques, psicològiques, socials o funcionals estan en risc de desenvolupar un estat de 
necessitat. La fragilitat, com a fenomen biològic que afecta a múltiples sistemes i que confereix vulnerabilitat a 
l’individu, té una clara relació amb l’edat i ser fràgil és un bon predictor de caigudes, discapacitat, disminució de la 
mobilitat, hospitalització i mortalitat a curt i a mitjà termini. Un dels resultats adversos de la fragilitat són les cai-
gudes, les conseqüències de les quals suposen el començament de la discapacitat en l’ancià i a vegades fractures i 
ferides que comporten lesions i seqüeles posteriors greus. L’edat i l’osteoporosi són factors de risc de les lesions per 
caigudes, en concret de les fractures. Les dones tenen més risc de patir caigudes i, per tant, més risc de patir fractu-
res de maluc amb una tendència ascendent com a motiu d’ingrés hospitalari.

Risc de caigudes en persones majors de 64 anys 

A través de les persones professionals d’infermeria dels centres de salut d’atenció primària adscrits a la Xar-
xa Sentinella Sanitària de la Comunitat Valenciana, es va obtindre durant l’any 2013 informació sobre el risc 
de caigudes en 1.697 persones majors de 64 anys usuàries del Sistema Valencià de Salut.

El 73 % d’aquestes persones tenien un alt risc de caigudes, valorat mitjançant el test adaptat de Woolf i 
Akesson, disponible en el Sistema d’Informació Ambulatòria (SIA). El risc de caigudes va ser superior entre 
les dones (79 %) que entre els homes (62 %) i més elevat a mesura que augmenta l’edat.
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Figura 8.1. Distribució del risc de caigudes segons el sexe i l’edat.  
Comunitat Valenciana, 2013.

Font: Xarxa Sentinella Sanitària de la Comunitat Valenciana. Direcció General de Salut Pública.

La valoració subjectiva sobre l’estat de salut general i sobre el grau de mobilitat i agilitat va ser significati-
vament pitjor entre les persones amb risc alt de caigudes.

En el 64 % de les caigudes hi ha conseqüències per a les persones, la majoria (77 %) ferides o contusions, i 
en un 21,5 % fractures. Les caigudes condicionen que el 39 % dels afectats tinga por a tornar a caure i un 
22 % no vulga eixir sol de casa. Un 22,3 % d’aquestes necessiten ser ateses en el Servei d’Urgències Hospi-
talàries.

Conseqüències de l’osteoporosi: fractures no traumàtiques o per caiguda o traumatisme 
lleu

A partir dels metges de família dels centres de salut d’atenció primària adscrits a la Xarxa Sentinella Sani-
tària de la Comunitat Valenciana, durant 2008, es va obtindre informació sobre les fractures no traumàti-
ques o per caiguda o traumatisme lleu (caiguda a nivell), en 189 persones majors de 50 anys. 

Nou de cada deu pacients amb fractures no traumàtiques atesos en atenció primària eren dones amb 
una mitjana d’edat de 75 anys. Les fractures més freqüents van ser les vertebrals (36 %) seguides de les de 
maluc (26 %) i de les d’avantbraç (23 %). La meitat de les fractures vertebrals i de l’avantbraç registrades 
van ocórrer abans dels 75 anys, al contrari que les fractures de maluc que van ser més freqüents a partir 
dels 75 anys.

Caigudes en persones majors 

L’elevada proporció del risc de caigudes en persones d’edat avançada implica la necessitat d’integrar 
la identificació d’aquest risc en el procés d’atenció dels professionals d’infermeria, amb la finalitat de 
desenvolupar intervencions preventives a partir d’un abordatge multifactorial del problema.



55

Figura 8.2. Distribució de les fractures no traumàtiques segons tipus i grup d’edat.  
Comunitat Valenciana, 2008.

Les conseqüències de les fractures referides de manera més habitual van ser: el dolor (50 %), la restricció de 
la mobilitat (43 %) i la pèrdua de la independència (29 %).  

Font: Xarxa Sentinella Sanitària de la Comunitat Valenciana.

Fractures per fragilitat (no traumàtiques) en dones 

Les fractures no traumàtiques són més freqüents entre les dones al voltant dels 75 anys. En les dones 
menors de 75 anys són més habituals les fractures vertebrals, i en les majors de 75 anys són les fractures 
de maluc. Les conseqüències més comunes de les fractures no traumàtiques són el dolor i la restricció 
de la mobilitat.
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Fuente:	Red	Centinela	Sanitaria	de	la	Comunitat	Valenciana.	Dirección	General	de	Salud	Pública.	
	
La	valoración	subjetiva	sobre	el	estado	de	salud	general	y	sobre	el	grado	de	movilidad	
y	agilidad	fue	significativamente	peor	entre	las	personas	con	riesgo	alto	de	caídas.	
	
En	el	64%	de	las	caídas	hay	consecuencias	para	las	personas,	la	mayoría	(77%)	heridas	
o	 contusiones	 y	 en	 un	 21,5%	 fracturas.	 	 Las	 caídas	 condicionan	 que	 el	 39%	 de	 los	
afectados	tenga	miedo	a	volver	a	caer	y	un	22%	no	quiera	salir	solo	de	casa.	Un	22,3%	
de	las	mismas	requieren	ser	atendidas	en	el	servicio	de	urgencias	hospitalarias.	
	
Caídas	en	personas	mayores	
	
La	elevada	proporción	del	 riesgo	de	caídas	en	personas	de	edad	avanzada	 implica	 la	
necesidad	de	integrar	la	identificación	de	este	riesgo	en	el	proceso	de	atención	de	los	
profesionales	 de	 enfermería,	 con	 el	 fin	 de	 desarrollar	 intervenciones	 preventivas	 a	
partir	de	un	abordaje	multifactorial	del	problema.	
	
	
Consecuencias	 de	 la	 osteoporosis:	 fracturas	 no	 traumáticas	 o	 por	 caída	 o	
traumatismo	leve	
	
A	 partir	 de	 los	 médicos	 de	 familia	 de	 los	 centros	 de	 salud	 de	 atención	 primaria	
adscritos	 a	 la	 Red	 Centinela	 Sanitaria	 de	 la	 Comunitat	 Valenciana,	 durante	 2008,	 se	
obtuvo	información	sobre	las	fracturas	no	traumáticas	o	por	caída	o	traumatismo	leve	
(caída	a	nivel),	en	189	personas	mayores	de	50	años.		
	
Nueve	 de	 cada	 diez	 pacientes	 con	 fracturas	 no	 traumáticas	 atendidos	 en	 atención	
primaria	 eran	 mujeres	 con	 una	 media	 de	 edad	 de	 75	 años.	 Las	 fracturas	 más	
frecuentes	 fueron	 las	 vertebrales	 (36%)	 seguidas	 de	 las	 de	 cadera	 (26%)	 y	 de	 las	 de	
antebrazo	 (23%).	 La	 mitad	 de	 las	 fracturas	 vertebrales	 y	 del	 antebrazo	 registradas	
ocurrieron	antes	de	 los	75	años,	al	 contrario	que	 las	 fracturas	de	cadera	que	 fueron	
más	frecuentes	a	partir	de	los	75	años.	
	
Figura	8.2.	Distribución	de	las	fracturas	no	traumáticas	según	tipo	y	grupo	de	edad.	

Comunitat	Valenciana,	2008.	
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9. DESIGUALTATS EN EL RISC DE MALA SALUT MENTAL  
Mª Ángeles Irles, Guillermo Vallés, Carmen Barona. Direcció General de Salut Pública. Conselleria de Sanitat 
Universal i Salut Pública. Generalitat Valenciana.

Font: Enquesta de salut de la Comunitat Valenciana

La salut mental és una de les dimensions essencials que integren el propi concepte de salut. Tindre bona salut 
mental contribueix que les persones materialitzen el seu potencial, superen l’estrés normal de la vida, treballen 
de manera productiva i facen aportacions a la seua comunitat. La salut mental està condicionada per caracte-
rístiques individuals de cada persona, però també depén d’altres factors del seu entorn, com la protecció social, 
el nivell socioeconòmic, les condicions laborals o les xarxes de suport disponibles.

Risc de mala salut mental segons gènere i edat 

El qüestionari denominat GHQ-12, que incorporen moltes enquestes de salut, és un instrument dissenyat 
per a avaluar símptomes emocionals, benestar psicològic o trastorns mentals comuns en la població gene-
ral. Mitjançant 12 preguntes, explora situacions d’ansietat i depressió, disfunció social i pèrdua de la con-
fiança i autoestima. La puntuació total oscil·la entre 0 i 12 punts, de millor a pitjor salut mental, de manera 
que les persones amb 3 o més punts es consideren en risc de mala salut mental.

D’acord amb la informació recollida en l’última enquesta de salut de la Comunitat Valenciana (ESCV 2016), 
en què es van incorporar les preguntes del GHQ-12, el 30 % de persones adultes es troba en risc de mala 
salut mental, amb més afectació de dones (33,6 %) que d’homes (26,2 %). Aquesta diferència entre gèneres 
no només corrobora les troballes d’edicions anteriors de l’ESCV, sinó que constata que la bretxa de gènere 
s’ha incrementat respecte a 2010 (quan aquestes mateixes freqüències eren, respectivament, 30,6 % i 25,4 
% per a dones i homes), que romanen constants en tots els grups d’edat.

L’edat és un altre dels factors que influeix en el risc de mala salut mental, de manera que s’incrementa a 
mesura que augmenta l’edat. Així mateix, presenten més prevalença de mala salut mental les persones 
divorciades (40,2 %) o vídues (43,8 %), i és en aquestes últimes en què s’observa la diferència més alta entre 
homes i dones en la mala salut mental referida (que afecta el 33,7 % dels vidus i el 46,3 % de les vídues).
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Figura 9.1. Població en risc de mala salut mental segons sexe i edat.  
Comunitat Valenciana, 2016.

La relació entre salut física i salut mental és evident, tal com mostra la taula següent en què s’observa que 
patir algun problema físic de salut està associat a un risc més elevat de mala salut mental, tant en homes 
com en dones. Això s’evidencia en les persones que manifesten mala salut general autopercebuda, que pa-
teixen alguna malaltia crònica, presència de tres o més problemes de salut crònics (comorbiditat), o tenen 
limitacions per a fer activitats habituals per motiu de salut.

Taula 9.1. Prevalences (%) de risc de mala salut mental i l’associació  
d’aquesta a indicadors de salut física i socioeconòmics.  

Comunitat Valenciana, 2016.
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Fuente:	Encuesta	de	Salud	de	la	Comunitat	Valenciana,	2016.	Dirección	General	de	Salud	Pública.		
	
La	relación	entre	salud	física	y	salud	mental	es	evidente,	tal	como	refleja	 la	siguiente	
tabla	en	la	que	se	observa	que	padecer	algún	problema	físico	de	salud	está	asociado	a	
un	mayor	 riesgo	de	mala	 salud	mental,	 tanto	en	hombres	como	en	mujeres.	Esto	 se	
evidencia	 en	 las	 personas	 que	 manifiestan	 mala	 salud	 general	 autopercibida,	 que	
padecen	 alguna	 enfermedad	 crónica,	 presencia	 de	 tres	 o	 más	 problemas	 de	 salud	
crónicos	(comorbilidad),	o	tienen	limitaciones	para	realizar	actividades	habituales	por	
motivo	de	salud.	
	

Tabla	9.1.	Prevalencias	(%)	de	riesgo	de	mala	salud	mental	y	su	asociación	a	
indicadores	de	salud	física	y	socioeconómicos.	Comunitat	Valenciana,	2016.	

	
	 Hombres	 Mujeres	 Ambos	sexos	

	 Prev	(IC95%)	 P	 Prev	(IC95%)	 P	 OR	(IC95%)	 P	
Salud	autopercibida:	 		 <0.001	 		 <0.001	 		 		
Buena	 21.9	(17.5-26.9)	 		 27.0	(22.8-31.6)	 		 1	 		
Mala	 40.8	(33.4-48.5)	 		 48.0	(41.3-54.8)	 		 2.55	(1.63-3.10)	 <0.001	
Enfermedad	crónica:	 		 0.087	 		 0.019	 		 		
No	 23.0	(17.7-28.9)	 		 28.9	(23.8-34.4)	 		 1	 		
Sí	 29.9	(24.2-36.2)	 		 37.8	(32.5-43.4)	 		 1.50	(1.15-1.95)	 0.003	
Comorbilidad:	 		 <0.001	 		 <0.001	 		 		
No	 21.7	(17.6-26.3)	 		 27.3	(23.0-31.9)	 		 1	 		
Sí	 43.2	(34.5-52.2)	 		 48.9	(42.7-55.2)	 		 2.70	(2.09-3.50)	 <0.001	
Limitaciones	actividad:	 		 <0.001	 		 <0.001	 		 		
No	 21.3	(17.3-25.8)	 		 26.3	(22.2-30.7)	 		 1	 		
Sí	 44.8	(35.7-54.3)	 		 53.0	(45.8-60.2)	 		 3,16	(2.41-4.15)	 <0.001	
País	de	nacimiento:	 		 0.419	 		 0.069	 		 		
España	 26.8	(22.6-31.4)	 		 32.3	(28.4-36.4)	 		 1	 		
Otros	 21.9	(12.2-34.6)	 		 42.4	(31.7-53-7)	 		 1.11	(0.75-1.65)	 0.602	
Estado	civil:	 		 0.112	 		 0.069	 		 		
Soltero/a	 21.1	(13.8-30.0)	 		 31.0	(22.8-40.3)	 		 1	 		
Casado/	 27.8	(23.1-33.0)	 		 31.9	(27.4-36.5)	 		 1.22	(0.87-1.70)	 0.252	
Viudo/a	 33.7	(22.4-46.7)	 		 46.3	(38.5-54.4)	 		 2.24	(1.49-3.36)	 <0.001	
Separado/a	 21.9	(3.8-55.0)	 		 26.3	(7.2-55.7)	 		 0.95	(0.36-2.56)	 0.925	
Divorciado/a	 40.9	(20.4-63.9)	 		 39.6	(23.6-57.4)	 		 1.93	(1.04-3.37)	 0.037	
Estudios:	 		 0.635	 		 0.008	 		 		
Universitarios	 22.6	(13.2-34.5)	 		 26.3	(18.4-35.4)	 		 1	 		
Secundarios	 26.1	(19.7-33.2)	 		 30.9	(24.7-37.7)	 		 1.22	(0.81-1.83)	 0.349	

15-44	 45-64	 65-84	 85	y	más	
Hombre	 23,60	 29,10	 25,80	 41,20	

Mujer	 29,20	 35,00	 38,60	 46,30	
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Figura	9.1.	Població	en	risc	de	mala	salut	mental	segons	sexe	i	edat.	Comunitat	
Valenciana,	2016.	

	
Font:	Enquesta	de	salut	de	la	Comunitat	Valenciana,	2016.	Direcció	General	de	Salut	Pública.		
	
La	relació	entre	salut	física	i	salut	mental	és	evident,	tal	com	mostra	la	taula	següent	en	
què	s’observa	que	patir	algun	problema	físic	de	salut	està	associat	a	un	risc	més	elevat	
de	mala	salut	mental,	tant	en	homes	com	en	dones.	Això	s’evidencia	en	les	persones	
que	 manifesten	 mala	 salut	 general	 autopercebuda,	 que	 pateixen	 alguna	 malaltia	
crònica,	 presència	 de	 tres	 o	més	problemes	de	 salut	 crònics	 (comorbiditat),	 o	 tenen	
limitacions	per	a	fer	activitats	habituals	per	motiu	de	salut.	
	
Taula	9.1.	Prevalences	(%)	de	risc	de	mala	salut	mental	i	l’associació	d’aquesta	a	

indicadors	de	salut	física	i	socioeconòmics.	Comunitat	Valenciana,	2016.	
	
	 Homes	 Dones	 Els	dos	sexes	

	 Prev	(IC95%)	 P	 Prev	(IC95%)	 P	 OR	(IC95%)	 P	
Salut	autopercebuda:	 		 <	0.001	 		 <	0.001	 		 		
Bona	 21.9	(17.5-26.9)	 		 27.0	(22.8-31.6)	 		 1	 		
Dolenta	 40.8	(33.4-48.5)	 		 48.0	(41.3-54.8)	 		 2.55	(1.63-3.10)	 <	0.001	
Malaltia	crònica:	 		 0.087	 		 0.019	 		 		
No	 23.0	(17.7-28.9)	 		 28.9	(23.8-34.4)	 		 <	1	 		
Sí	 29.9	(24.2-36.2)	 		 37.8	(32.5-43.4)	 		 1.50	(1.15-1.95)	 <	0.003	
Comorbiditat:	 		 <	0.001	 		 <	0.001	 		 		
No	 21.7	(17.6-26.3)	 		 27.3	(23.0-31.9)	 		 1	 		
Sí	 43.2	(34.5-52.2)	 		 48.9	(42.7-55.2)	 		 2.70	(2.09-3.50)	 <	0.001	
Limitacions	activitat:	 		 <	0.001	 		 <	0.001	 		 		
No	 21.3	(17.3-25.8)	 		 26.3	(22.2-30.7)	 		 1	 		
Sí	 44.8	(35.7-54.3)	 		 53.0	(45.8-60.2)	 		 3.16	(2.41-4.15)	 <	0.001	
País	de	naixement:	 		 0.419	 		 0.069	 		 		
Espanya	 26.8	(22.6-31.4)	 		 32.3	(28.4-36.4)	 		 1	 		
Unes	altres	categories	 21.9	(12.2-34.6)	 		 42.4	(31.7-53-7)	 		 1.11	(0.75-1.65)	 0.602	
Estat	civil:	 		 0.112	 		 0.069	 		 		
Solter/a	 21.1	(13.8-30.0)	 		 31.0	(22.8-40.3)	 		 1	 		
Casat/ada	 27.8	(23.1-33.0)	 		 31.9	(27.4-36.5)	 		 1.22	(0.87-1.70)	 0.252	
Vidu/vídua	 33.7	(22.4-46.7)	 		 46.3	(38.5-54.4)	 		 2.24	(1.49-3.36)	 <	0.001	
Separat/ada	 21.9	(3.8-55.0)	 		 26.3	(7.2-55.7)	 		 0.95	(0.36-2.56)	 0.925	
Divorciat/ada	 40.9	(20.4-63.9)	 		 39.6	(23.6-57.4)	 		 1.93	(1.04-3.37)	 0.037	
Estudis:	 		 0.635	 		 0.008	 		 		
Universitaris	 22.6	(13.2-34.5)	 		 26.3	(18.4-35.4)	 		 1	 		

15-44	 45-64	 65-84	 85	y	más	
Hombre	 23,60	 29,10	 25,80	 41,20	

Mujer	 29,20	 35,00	 38,60	 46,30	
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Font: Enquesta de salut de la Comunitat Valenciana, 2016. Direcció General de Salut Pública.



59

També és important destacar la influència que tenen alguns determinants socials. Tindre un nivell baix 
d’estudis, trobar-se en situació laboral d’atur, jubilació o dedicar se a les tasques domèstiques, tindre nivell 
baix de renda, o pertànyer a classes socials més desfavorides, incrementa significativament la població 
a risc de patir mala salut mental. Les diferències més marcades s’observen en funció del nivell de renda, 
amb un risc 3 i 4 vegades superior de mala salut mental entre les persones de nivell mitjà i baix de renda 
respecte a les de nivell alt, respectivament. L’anàlisi diferenciada per sexe també permet observar alguns 
matisos. En les dones, els determinants en què s’observa més gradient en relació amb el risc de mala salut 
mental són nivell d’estudis (26 % de risc en les d’estudis universitaris versus 41 % en les d’estudis primaris) 
i classe social (28 % de risc en treballadores no manuals versus 37 % en manuals). No obstant això, en els 
homes, les majors diferències es vinculen amb la situació laboral (21 % en els treballadors actius versus 33 
% en els aturats).

Entre els diferents factors que influeixen en la salut mental, el suport social és el que hi contribueix amb 
més intensitat. Així, entre les persones que manifesten tindre un suport social escàs, mesurat amb el qües-
tionari de suport social funcional de Duke UNK, el 51,8 % dels homes i el 65,6 % de les dones presenten 
risc de mala salut mental. Això posa en relleu la importància de propiciar estratègies per a incrementar el 
suport social, fonamentalment en les persones d’edat més avançada i les seues persones cuidadores.  
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Figura	9.1.	Població	en	risc	de	mala	salut	mental	segons	sexe	i	edat.	Comunitat	
Valenciana,	2016.	

	
Font:	Enquesta	de	salut	de	la	Comunitat	Valenciana,	2016.	Direcció	General	de	Salut	Pública.		
	
La	relació	entre	salut	física	i	salut	mental	és	evident,	tal	com	mostra	la	taula	següent	en	
què	s’observa	que	patir	algun	problema	físic	de	salut	està	associat	a	un	risc	més	elevat	
de	mala	salut	mental,	tant	en	homes	com	en	dones.	Això	s’evidencia	en	les	persones	
que	 manifesten	 mala	 salut	 general	 autopercebuda,	 que	 pateixen	 alguna	 malaltia	
crònica,	 presència	 de	 tres	 o	més	problemes	de	 salut	 crònics	 (comorbiditat),	 o	 tenen	
limitacions	per	a	fer	activitats	habituals	per	motiu	de	salut.	
	
Taula	9.1.	Prevalences	(%)	de	risc	de	mala	salut	mental	i	l’associació	d’aquesta	a	

indicadors	de	salut	física	i	socioeconòmics.	Comunitat	Valenciana,	2016.	
	
	 Homes	 Dones	 Els	dos	sexes	

	 Prev	(IC95%)	 P	 Prev	(IC95%)	 P	 OR	(IC95%)	 P	
Salut	autopercebuda:	 		 <	0.001	 		 <	0.001	 		 		
Bona	 21.9	(17.5-26.9)	 		 27.0	(22.8-31.6)	 		 1	 		
Dolenta	 40.8	(33.4-48.5)	 		 48.0	(41.3-54.8)	 		 2.55	(1.63-3.10)	 <	0.001	
Malaltia	crònica:	 		 0.087	 		 0.019	 		 		
No	 23.0	(17.7-28.9)	 		 28.9	(23.8-34.4)	 		 <	1	 		
Sí	 29.9	(24.2-36.2)	 		 37.8	(32.5-43.4)	 		 1.50	(1.15-1.95)	 <	0.003	
Comorbiditat:	 		 <	0.001	 		 <	0.001	 		 		
No	 21.7	(17.6-26.3)	 		 27.3	(23.0-31.9)	 		 1	 		
Sí	 43.2	(34.5-52.2)	 		 48.9	(42.7-55.2)	 		 2.70	(2.09-3.50)	 <	0.001	
Limitacions	activitat:	 		 <	0.001	 		 <	0.001	 		 		
No	 21.3	(17.3-25.8)	 		 26.3	(22.2-30.7)	 		 1	 		
Sí	 44.8	(35.7-54.3)	 		 53.0	(45.8-60.2)	 		 3.16	(2.41-4.15)	 <	0.001	
País	de	naixement:	 		 0.419	 		 0.069	 		 		
Espanya	 26.8	(22.6-31.4)	 		 32.3	(28.4-36.4)	 		 1	 		
Unes	altres	categories	 21.9	(12.2-34.6)	 		 42.4	(31.7-53-7)	 		 1.11	(0.75-1.65)	 0.602	
Estat	civil:	 		 0.112	 		 0.069	 		 		
Solter/a	 21.1	(13.8-30.0)	 		 31.0	(22.8-40.3)	 		 1	 		
Casat/ada	 27.8	(23.1-33.0)	 		 31.9	(27.4-36.5)	 		 1.22	(0.87-1.70)	 0.252	
Vidu/vídua	 33.7	(22.4-46.7)	 		 46.3	(38.5-54.4)	 		 2.24	(1.49-3.36)	 <	0.001	
Separat/ada	 21.9	(3.8-55.0)	 		 26.3	(7.2-55.7)	 		 0.95	(0.36-2.56)	 0.925	
Divorciat/ada	 40.9	(20.4-63.9)	 		 39.6	(23.6-57.4)	 		 1.93	(1.04-3.37)	 0.037	
Estudis:	 		 0.635	 		 0.008	 		 		
Universitaris	 22.6	(13.2-34.5)	 		 26.3	(18.4-35.4)	 		 1	 		

15-44	 45-64	 65-84	 85	y	más	
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Secundaris	 26.1	(19.7-33.2)	 		 30.9	(24.7-37.7)	 		 1.22	(0.81-1.83)	 0.349	
Primaris/sense	 28.2	(23.0-34.0)	 		 41.0	(35.9-46.3)	 		 1.65	(1.12-2.41)	 0.010	
Situació	laboral:	 		 0.046	 		 0.017	 		 		
Treballa	 20.9	(15.6-27.0)	 		 28.0	(22.1-34.5)	 		 1	 		
En	l’atur	 33.3	(21.3-47.1)	 		 35.1	(24.8-46.6)	 		 1.64	(1.08-2.49)	 0.020	
Jubilat	 28.6	(23.0-34.7)	 		 38.7	(33.4-44.2)	 		 1.58	(1.19-2.09)	 0.002	
Estudia	 25.4	(11.4-44-6)	 		 27.1	(14.2-43.7)	 		 1.12	(0.62-2.01)	 0.714	
Activitats	de	la	llar	 -	 		 36.1	(26.2-47.1)	 		 1.73	(1.06-2.82)	 0.027	
Nivell	de	renda:	 		 0.567	 		 0.326	 		 		
Alta	 10.9	(0.7-40.3)	 		 11.3	(1.6-33.6)	 		 1	 		

Mitjana	alta	 28.2	(16.1-43.1)	 		 30.1	(16.7-46-7)	 		 3.29	(0.96-
11.32)	 0.058	

Mitjana	 26.1	(19.9-33.1)	 		 33.1	(27.2-39.5)	 		 3.38	(1.06-
10.38)	 0.040	

Mitjana	baixa	 26.5	(18.6-35.6)	 		 40.6	(32.4-49.3)	 		 4.03	(1.24-
13.05)	 0.020	

Baixa	 33.3	(24.1-43.5)	 		 33.9	(26.4-42.1)	 		 4.08	(1.26-
13.21)	 0.019	

Classe	social:	 		 0.465	 		 0.030	 		 		
Treball	no	manual	 24.1	(17.6-31.7)	 		 28.1	(22.1-34.8)	 		 1	 		
Treball	manual	 27.3	(22.4-32.6)	 		 36.8	(32.2-41.7)	 		 1.33	(1.01-1.77)	 0.045	
Suport	social:	 		 0.005	 		 <	0.001	 		 		
Normal	 24.9	(20.9-29.3)	 		 31.7	(28.0-35.6)	 		 1	 		
Escàs	 51.8	(29.8-73.3)	 		 65.6	(48.8-80.0)	 		 3.81	(2.23-6.52)	 <	0.001	

	
Font:	Enquesta	de	salut	de	la	Comunitat	Valenciana,	2016.	Direcció	General	de	Salut	Pública.		
	
També	 és	 important	 destacar	 la	 influència	 que	 tenen	 alguns	 determinants	 socials.	
Tindre	 un	 nivell	 baix	 d’estudis,	 trobar-se	 en	 situació	 laboral	 d’atur,	 jubilació	 o	
dedicar-se	a	les	tasques	domèstiques,	tindre	nivell	baix	de	renda,	o	pertànyer	a	classes	
socials	més	desfavorides,	incrementa	significativament	la	població	a	risc	de	patir	mala	
salut	mental.	Les	diferències	més	marcades	s’observen	en	 funció	del	nivell	de	renda,	
amb	un	risc	3	 i	4	vegades	superior	de	mala	salut	mental	entre	 les	persones	de	nivell	
mitjà	i	baix	de	renda	respecte	a	les	de	nivell	alt,	respectivament.	L’anàlisi	diferenciada	
per	sexe	també	permet	observar	alguns	matisos.	En	les	dones,	els	determinants	en	què	
s’observa	més	gradient	en	relació	amb	el	risc	de	mala	salut	mental	són	nivell	d’estudis	
(26	%	de	risc	en	les	d’estudis	universitaris	versus	41	%	en	les	d’estudis	primaris)	i	classe	
social	(28	%	de	risc	en	treballadores	no	manuals	versus	37	%	en	manuals).	No	obstant	
això,	en	els	homes,	les	majors	diferències	es	vinculen	amb	la	situació	laboral	(21	%	en	
els	treballadors	actius	versus	33	%	en	els	aturats).	
	
Entre	els	diferents	factors	que	influeixen	en	la	salut	mental,	el	suport	social	és	el	que	hi	
contribueix	 amb	 més	 intensitat.	 Així,	 entre	 les	 persones	 que	 manifesten	 tindre	 un	
suport	 social	 escàs,	 mesurat	 amb	 el	 qüestionari	 de	 suport	 social	 funcional	 de	
Duke-UNK,	el	51,8	%	dels	homes	i	el	65,6	%	de	les	dones	presenten	risc	de	mala	salut	
mental.	Això	posa	en	relleu	la	importància	de	propiciar	estratègies	per	a	incrementar	el	
suport	 social,	 fonamentalment	 en	 les	 persones	 d’edat	 més	 avançada	 i	 les	 seues	
persones	cuidadores.			
	
DESIGUALTATS	EN	EL	RISC	DE	MALA	SALUT	MENTAL	
	
Els	determinants	socials	influeixen	de	manera	més	manifesta	en	el	risc	de	mala	salut	
mental	en	les	dones	en	comparació	amb	els	homes,	especialment	els	vinculats	amb	el	

Desigualtats en el risc de mala salut mental 

Els determinants socials influeixen de manera més manifesta en el risc de mala salut mental en les 
dones en comparació amb els homes, especialment els vinculats amb el nivell d’estudis i amb la classe 
social. En els homes la situació laboral d’atur o de jubilació és la que s’associa amb més força al risc de 
mala salut mental. El suport social és un factor potent de protecció sobre la salut mental. Les persones 
amb menys suport social són les que presenten més risc de mala salut mental.

Font: Enquesta de salut de la Comunitat Valenciana, 2016. Direcció General de Salut Pública.
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Risc de mala salut mental i situació laboral  

Hi ha evidència que la pèrdua de l’ocupació pot, en si mateixa, desencadenar les primeres alteracions de 
la salut mental en una persona sana i constitueix un dels principals factors de risc d’aparició de problemes 
com l’ansietat, l’insomni, la depressió i les conductes dissocials i autolesives, que poden arribar a afectar, 
fins i tot, la salut de la família.  

En el període de temps transcorregut entre les ESCV de 2005 i 2016, el risc de mala salut mental en població 
adulta ha experimentat un increment d’aproximadament 10 punts, de manera similar en tots dos sexes. 
Més de la meitat d’aquest increment està relacionat amb canvis en l’estructura i les condicions de vida de 
la població en aquest període, quant a edat, país de naixement i, fonamentalment, amb la repercussió que 
la crisi econòmica ha tingut sobre el nivell d’ingressos i la situació laboral. Així, entre els homes, la població 
amb renda baixa ha passat del 27,6 % el 2005 al 41,2 % el 2016, i entre les dones, del 31,6 % al 45,2 %. De 
la mateixa manera, la població en atur s’ha incrementat del 4,8 % al 15,8 % en homes i del 6,3% al 17,9%, 
en dones.

La prevalença de risc de mala salut mental és superior entre la població desocupada que en la població que 
treballa i aquesta diferència és més acusada entre els homes que entre les dones. No obstant això, entre les 
persones desocupades el període de crisi ha afectat més les dones, quan es comparen les dades amb els de 
l’ESCV de 2005 que arriba a igualar-se al dels homes desocupats.

Figura 9.2. Població desocupada i empleada a risc de mala salut mental segons sexe.  
Comunitat Valenciana 2005 i 2016.
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Fuente:	Encuesta	de	salud	de	la	Comunidad	Valenciana	2005	y	2016	
	
DESEMPLEO	Y	RIESGO	DE	MALA	SALUD	MENTAL	

	
La	 situación	 de	 desempleo	 tiene	 gran	 influencia	 sobre	 la	 salud	mental.	 El	 riesgo	 de	
mala	salud	mental	es	superior	en	las	personas	desempleadas	que	en	las	que	trabajan.		
Tener	una	situación	de	empleo	favorable	reduce	el	riesgo	de	mala	salud	mental.	
	
	
Referencias		
	
Bones		K,	Pérez		K,	Rodríguez-Sanz	M,	Borrell	C,	Obiols	JE.	Prevalencia	de	problemas	de	
salud	mental	y	su	asociación	con	variables	socioeconómicas,	de	trabajo	y	salud:	
resultados	de	la	Encuesta	Nacional	de	Salud	de	España.	Psicothema.	2010;	22(3):	389-
95.		
	
Espino	Granado	A.	Crisis	económica,	políticas,	desempleo	y	salud	(mental).	Rev	Asoc	
Esp	Neuropsiq.	2014;	34(122):	385-404.		
	
Gili	M,	Roca	M,	Basu	S,	McKee	M,	Stuckler	D.	The	mental	health	risks	of	economic	crisis	
in	Spain:	evidence	from	primary	care	centers,	2006	and	2010.	Eur	J	Public	Health.	
2013;23(1):	103-8.		
	
Encuesta	de	Salud	de	la	Comunitat	Valenciana	2005.	Disponible	en:	
http://www.sp.san.gva.es/biblioteca/publicacion_dgsp.jsp?cod_pub_ran=908310947	
	
World	Health	Organization.	Mental	health,	resilience	and	inequalities.	Copenhagen:	
WHO	-	Regional	Office	for	Europe.	Disponible	en:	
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0012/100821/E92227.pdf	
	 	

desempleo	 trabaja	 desempleo	 trabaja	
Hombres	 Mujeres	

2005	 34,4	 11,5	 27,5	 19,1	

2016	 33,3	 20,9	 35,1	 28	

0	

5	

10	

15	

20	

25	

30	

35	

40	

%
	p
ob

la
ci
ón

	a
	ri
es
go

	d
e	
m
al
a	
sa
lu
d	
m
en

ta
l	

Font: Enquesta de salut de la Comunitat Valenciana 2005 i 2016.

Desocupació i risc de mala salut mental 

La situació de desocupació té molta influència sobre la salut mental. El risc de mala salut mental és su-
perior en les persones desocupades que en les que treballen. Tindre una situació d’ocupació favorable 
redueix el risc de mala salut mental.
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10. BRETXA DE GÈNERE EN LA SALUT I EL BENESTAR 
Carmen Barona, Guillermo Vallés. Direcció General de Salut Pública. Conselleria de Sanitat Universal i Salut 
Pública.

Font: Enquesta de salut de la Comunitat Valenciana

Entre la salut d’homes i dones hi ha diferències que tenen a veure tant amb les característiques biològiques i psi-
cològiques pròpies de cada sexe, com amb els rols i els comportaments de gènere construïts socialment per als 
homes i les dones i que es basen en les normes i els valors de cada societat en particular.

Salut autopercebuda 

Com a mesura general de salut, la percepció que tenen les persones sobre el seu nivell de salut s’ha re-
lacionat amb la prevalença de malalties cròniques, l’ús de serveis sanitaris i la mortalitat. D’acord amb la 
informació de l’última enquesta de salut de la Comunitat Valenciana (ESCV 2016), el 72,9 % de la població 
adulta valenciana (≥ 15 anys) considera que la seua salut és bona o molt bona. Aquesta proporció és més 
elevada en homes (77,6 %) que en dones (68,5 %) i disminueix en els dos sexes a mesura que augmenta 
l’edat. A més, hi ha un gradient social en la distribució de l’estat de salut percebut. A igualtat de classe so-
cial, els homes manifesten sempre una millor salut percebuda que les dones.  
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Figura 10.1. Salut percebuda segons sexe i classe social.  
Comunitat Valenciana, 2016.

Esperança de vida amb bona salut

Per a comparar els resultats en salut entre homes i dones és necessari anar més enllà de la comparació en 
la durada de les seues vides i ampliar la mirada incorporant l’experiència de salut al llarg d’aquestes. Es 
tracta d’esbrinar quants anys van passar en bona salut i quants no. 

En les últimes dècades s’han desenvolupat indicadors que permeten mesurar no només l’augment d’anys 
viscuts, sinó també analitzar la qualitat de vida d’aquests en una població determinada. Així, l’indicador 
d’esperança de vida en bona salut percebuda (EVBS) mesura fins a quin punt viure més temps és o no 
sinònim de viure amb bona salut. Consisteix a afegir la dimensió de qualitat a la quantitat d’anys vis-
cuts. D’acord amb l’Enquesta de salut de la Comunitat Valenciana 2010 (ESCV), l’EVBS és superior en els 
homes (64,2 anys) que en les dones (61,4 anys). Encara que les dones viuen més anys, també és superior 
el nombre d’anys que viuen amb algun tipus de limitació o discapacitat. Prenent com a exemple el grup 
de 65 anys, s’observa que en mitjana caldria esperar que els homes d’aquest grup d’edat visqueren 13,4 
anys amb limitacions funcionals dels 18,5 que els resta viure en relació amb l’esperança mitjana de vida 

La classificació de classe social en l’escala I-VI es basa en l’ocupació de les persones. La classe I és la més afavorida  
(per exemple, professionals de nivell superior) i la classe VI, la menys afavorida (per exemple,  

treballadors manuals no qualificats).

Font: Enquesta de salut de la Comunitat Valenciana. Direcció General de Salut Pública.

Bretxa de gènere en la salut percebuda

A mesura que es descendeix en la classe social, disminueix també la freqüència amb què es valora 
positivament l’estat de salut propi, i el descens és més acusat en les dones. En els homes passa del 
78,0 % en la classe social I al 69,3 % en la VI, i en les dones, del 83,5 % al 58,3 %, respectivament.
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d’aquests, mentre que en el cas de les dones passaran 18,9 anys dels 22,4 que els resten per viure amb 
limitacions funcionals.

Figura 10.2. Anys d’esperança de vida en bona salut (EVBS) i anys  
amb alguna limitació funcional en homes i dones.  

Comunitat Valenciana, 2010.

Impacte de les malalties cròniques

L’avantatge biològic de ser dona i gaudir de més longevitat té com a contrapartida més probabilitat de 
patir més càrrega per malalties cròniques. A això se suma més dependència que motiva la situació de 
vulnerabilitat social en els últims anys de vida, en els quals és habitual haver perdut la parella i tindre una 
situació de precarietat econòmica. D’acord amb l’Enquesta de condicions de vida de l’INE, la taxa de risc de 
pobresa o exclusió social de les dones de la Comunitat Valenciana de 65 o més anys el 2014 i 2015 es va 
situar en el 10 %, pràcticament el doble que la dels homes del seu mateix grup d’edat.

Així mateix, els problemes de salut crònics tenen una distribució desigual entre homes i dones. Segons 
l’ESCV 2016, en el grup de problemes més freqüent, que són els cardiovasculars, les dones presenten més 
prevalença d’hipertensió i colesterol elevat i els homes de diabetis i cardiopatia isquèmica. El segon grup 
important de problemes crònics el representa el dolor d’esquena lumbar i els problemes osteoarticulars 
(artrosi i artritis), amb més impacte entre les dones, seguit com a tercer grup que cal destacar el de proble-
mes de salut mental: ansietat, depressió, insomni, sempre més freqüents en dones.

Font: Enquesta de salut de la Comunitat Valenciana. Direcció General de Salut Pública.

Bretxa de gènere en l’esperança de vida amb bona salut

Les dones viuen més temps que els homes (tenen més anys d’esperança de vida mitjana), però això no 
és sinònim de viure amb bona salut. L’esperança de vida en bona salut entre 2005 i 2010 s’ha incremen-
tat més en els homes (de 61,0 a 64, 2 anys) que en les dones (de 60,1 a 61,4 anys).
	

65	

	
Fuente:	Encuesta	de	Salud	de	la	Comunitat	Valenciana.	Dirección	General	de	Salud	Pública.	
	
Impacto	de	las	enfermedades	crónicas	
	
La	 ventaja	 biológica	 de	 ser	 mujer	 y	 disfrutar	 de	 mayor	 longevidad,	 tiene	 como	
contrapartida	la	mayor	probabilidad	de	sufrir	mayor	carga	por	enfermedades	crónicas.	
A	ello	se	suma	la	mayor	dependencia	motivada	por	la	situación	de	vulnerabilidad	social	
en	los	últimos	años	de	vida	en	los	que	es	habitual	haber	perdido	a	la	pareja	y	tener	una	
situación	de	precariedad	 económica.	De	 acuerdo	 con	 la	 Encuesta	 de	Condiciones	 de	
Vida	 del	 INE,	 la	 tasa	 de	 riesgo	 de	 pobreza	 o	 exclusión	 social	 de	 las	 mujeres	 de	 la	
Comunitat	 Valenciana	 de	 65	 o	 más	 años	 en	 2014	 y	 2015	 se	 situó	 en	 el	 10%,	
prácticamente	el	doble	que	la	de	los	hombres	de	su	mismo	grupo	de	edad.	
	
Asimismo,	 los	 problemas	 de	 salud	 crónicos	 tienen	 una	 desigual	 distribución	 entre	
hombres	y	mujeres.	Según	la	ESCV	2016,	en	el	grupo	de	problemas	más	frecuente	que	
son	 los	 cardiovasculares,	 las	mujeres	presentan	mayor	prevalencia	de	hipertensión	y	
colesterol	 elevado	 y	 los	 hombres	 de	 diabetes	 y	 cardiopatía	 isquémica.	 El	 segundo	
grupo	 importante	 de	 problemas	 crónicos	 está	 representado	 por	 el	 dolor	 de	 espalda	
lumbar	y	 los	problemas	osteoarticulares	(artrosis	y	artritis),	con	mayor	impacto	entre	
las	mujeres,	seguido	como	tercer	grupo	a	destacar	el	de	problemas	de	salud	mental:	
ansiedad,	depresión,	insomnio,	siempre	más	frecuentes	en	mujeres.	
	
El	rol	de	persona	cuidadora	
	
La	 ESCV	 corrobora	 que	 las	 mujeres	 siguen	 asumiendo	 de	 forma	 mayoritaria	 los	
cuidados	informales.	Así,	el	perfil	de	quienes	se	dedican	al	cuidado	de	alguna	persona	
mayor	de	74	años	o	con	discapacidad	vendría	definido	por	una	mujer	(62,3%)	con	una	
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El rol de persona cuidadora

L’ESCV corrobora que les dones continuen assumint de manera majoritària les cures informals. Així, el per-
fil dels qui es dediquen a la cura d’alguna persona major de 74 anys o amb discapacitat es defineix per una 
dona (62,3 %) amb una mitjana d’edat de 57 anys, que en un 51,2 % dels casos no ha superat els estudis 
primaris.

Les persones cuidadores perceben que aquest rol afecta la seua salut física (46,4 %), psíquica (47,3 %) i 
social (34,3 %).

Bretxa de gènere en qualitat de vida relacionada amb la salut

Les diferents dimensions que mesuren la qualitat de vida relacionada amb la salut en la població adul-
ta de la Comunitat Valenciana ofereixen pitjors resultats en dones. Així, les dones refereixen amb més 
freqüència que els homes patir dolors o malestar (respectivament, 40,6 % versus 26,9 %), ansietat i de-
pressió (25,4 % versus 15,8 %), problemes per a caminar (17,4 % versus 14,3 %), problemes en activitats 
de la vida diària (14,3 % versus 9,2 %) i problemes per a l’autocura (8,4 % versus 5,9 %).
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11. SALUT SEXUAL EN DONES JOVES 
Aurora López Maside, Maite Miralles Espí. Servei d’Estudis Epidemiològics i Estadístiques Sanitàries. Direc-
ció General de Salut Pública. Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Font: Xarxa Sentinella Sanitària de la Comunitat Valenciana

El model de relació sexual més generalitzat i assumit en els joves dels dos sexes és genitalista i coital. Aquesta 
sobrevaloració de les relacions coitals sobre un altre tipus de pràctiques sexuals i afectives entre els joves rep la 
influència dels mitjans de comunicació i del grup d’iguals. En el cas de les persones joves immigrants, la influència 
cultural sobre les actituds afectives i sexuals implica des de reproduir esquemes dels seus països d’origen fins a 
qüestionar la cultura afectiva i sexual de la seua família. El moment en què immigren condiciona aquesta influèn-
cia: durant l’adolescència, durant la primera infància o haver nascut al país d’acollida. La promoció de la salut 
sexual i reproductiva, objectiu de la salut pública, ha d’assegurar i garantir l’accés a informació objectiva, a l’edu-
cació i al reconeixement dels drets sexuals de les persones. 

Utilització de mètodes anticonceptius 

La Xarxa Sentinella Sanitària de la Comunitat Valenciana va obtindre l’any 2014 informació sobre 1851 do-
nes menors de 21 anys que van acudir a les consultes de centres de salut sexual i reproductiva en aquesta 
comunitat. S’hi va obtindre informació sobre pautes de conducta relacionades amb la salut sexual que es 
descriuen a continuació.

El 19 % de les joves incloses en l’estudi no va utilitzar cap mètode anticonceptiu eficaç en la primera relació 
coital. No utilitzar un mètode anticonceptiu correcte o segur durant la primera relació coital s’ha descrit 
com un factor predictor d’embaràs no planificat en joves adolescents. 
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Figura 11.1. Tipus d’anticoncepció utilitzada en les relacions coitals en dones menors de 21 anys.  
Comunitat Valenciana, 2014.

Entre els motius més freqüents per a no usar cap mètode anticonceptiu eficaç, les dones van referir la falta 
de percepció de risc i la idea que el preservatiu redueix la sensibilitat i interromp la relació. Hi destaca que 
en un 18 % dels casos se’n refereix com a causa l’oposició de la parella a l’ús del mètode anticonceptiu.

Figura 11.2. Motius referits per a la no-utilització d’anticoncepció eficaç en dones menors de 21 anys.  
Comunitat Valenciana, 2014.
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Fuente:	Red	Centinela	Sanitaria	de	la	Comunitat	Valenciana.	Dirección	General	de	Salud	Pública.		

	
Entre	 los	motivos	más	 frecuentes	para	no	usar	ningún	método	anticonceptivo	eficaz,	
las	mujeres	refirieron	la	falta	de	percepción	de	riesgo	y	la	idea	de	que	el	preservativo	
reduce	la	sensibilidad	e	interrumpe	la	relación.	Destaca	que	en	un	18%	de	los	casos	se	
refiere	como	causa	la	oposición	de	la	pareja	al	uso	del	método	anticonceptivo.	

	
Figura	11.2.	Motivos	referidos	para	la	no	utilización	de	anticoncepción	eficaz	en	

mujeres	menores	de	21	años.	Comunitat	Valenciana,	2014.	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Fuente:	Red	Centinela	Sanitaria	de	la	Comunitat	Valenciana.	Dirección	General	de	Salud	Pública.		

	
Como	factores	que	favorecen	una	anticoncepción	correcta	se	detallaron	una	adecuada	
información	 sexual	 y	 la	 visita	 a	 los	 Centros	 de	 Salud	 Sexual	 y	 Rreproductiva.	 Como	
factores	desfavorables	destacan	la	dificultad	en	la	negociación	con	la	pareja	para	el	uso	
del	 preservativo	 y	 una	 actitud	 desfavorable	 de	 las	 jóvenes	 para	 la	 utilización	 del	
condón.	

	
USO	DE	MÉTODOS	ANTICONCEPTIVOS	EN	MUJERES	JÓVENES	
	
Dos	 de	 cada	 diez	mujeres	menores	 de	 21	 años	 no	 utiliza	 habitualmente	 un	método	
anticonceptivo	 correcto.	 Las	 jóvenes	 refieren	 creencias	 erróneas	 y	 estereotipadas	
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sobre	el	 uso	del	preservativo.	 La	 visita	 a	 los	Centros	de	 Salud	Sexual	 y	Reproductiva	
favorece	el	uso	de	métodos	anticonceptivos	adecuados.		
	
	
Diferencias	en	el	uso	de	anticonceptivos	según	nacionalidad	
	
Se	aprecian	diferencias	en	el	uso	de	métodos	anticonceptivos	en	las	mujeres	jóvenes	
en	función	de	su	país	de	nacimiento.	Las	mujeres	inmigrantes	usuarias	de	los	Centros	
de	Salud	Sexual	y	Reproductiva	presentan	con	mayor	frecuencia	pautas	incorrectas.		
	

Figura	11.3.	Uso	de	métodos	anticonceptivos	según	nacionalidad	en	mujeres	
menores	de	21	años.	Comunitat	Valenciana,	2014.	

	

	
Fuente:	Red	Centinela	Sanitaria	de	la	Comunitat	Valenciana.	Dirección	General	de	Salud	Pública.		

	
La	falta	de	percepción	del	riesgo,	la	oposición	de	la	pareja	a	su	utilización	o	la	
información	errónea	al	respecto	de	su	utilización	son	motivos	referidos	con	mayor	
frecuencia	entre	las	mujeres	jóvenes	extranjeras.		
	
Figura	11.4.	Momento	del	uso	de	métodos	anticonceptivos	según	nacionalidad	en	

mujeres	menores	de	21	años.	Comunitat	Valenciana,	2014.	

Com a factors que afavoreixen una anticoncepció correcta es van detallar una informació sexual adequada 
i la visita als centres de salut sexual i reproductiva. Com a factors desfavorables destaquen la dificultat en 
la negociació amb la parella per a l’ús del preservatiu i una actitud desfavorable de les joves per a la utilit-
zació del condó.

Diferències en l’ús d’anticonceptius segons nacionalitat

S’aprecien diferències en l’ús de mètodes anticonceptius en les dones joves en funció del seu país de 
naixement. Les dones immigrants usuàries dels centres de salut sexual i reproductiva presenten amb més 
freqüència pautes incorrectes.  

Figura 11.3. Ús de mètodes anticonceptius segons nacionalitat en dones menors de 21 anys.  
Comunitat Valenciana, 2014.

La falta de percepció del risc, l’oposició de la parella a la utilització o la informació errònia referent a la uti-
lització d’aquests són motius que s’indiquen amb més freqüència entre les dones joves estrangeres.  

Ús de mètodes anticonceptius en dones joves

Dos de cada deu dones menors de 21 anys no utilitza habitualment un mètode anticonceptiu correcte. 
Les joves mostren creences errònies i estereotipades sobre l’ús del preservatiu. La visita als centres de 
salut sexual i reproductiva afavoreix l’ús de mètodes anticonceptius adequats. 

Font: Xarxa Sentinella Sanitària de la Comunitat Valenciana. Direcció General de Salut Pública.
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Fuente:	Red	Centinela	Sanitaria	de	la	Comunitat	Valenciana.	Dirección	General	de	Salud	Pública.		

La	falta	de	uso	de	métodos	anticonceptivos	desde	el	principio	del	mantenimiento	de	
relaciones	sexuales	es	también	más	frecuente	en	las	mujeres	extranjeras	en	
comparación	con	las	españolas.	

	
Figura	11.5.	Motivos	de	falta	de	uso	de	métodos	anticonceptivos	según	nacionalidad	

en	mujeres	menores	de	21	años.	Comunitat	Valenciana,	2014.	
	

	
Fuente:	Red	Centinela	Sanitaria	de	la	Comunitat	Valenciana.	Dirección	General	de	Salud	Pública.		

	
Las	 instituciones,	medios	 o	 personas	 a	 través	 de	 las	 cuales	 las	 jóvenes	 han	 recibido	
fundamentalmente	 información	 sobre	 sexualidad	 fueron	 los	 centros	 educativos,	 las	
madres	y	los	servicios	sanitarios,	sin	que	se	identifiquen	grandes	diferencias	entre	las	
mujeres	de	nacionalidad	española	y	extranjera.		
	

Figura	11.6.	Fuentes	de	información	sobre	sexualidad	y	anticoncepción	según	
nacionalidad	en	mujeres	menores	de	21	años.	Comunitat	Valenciana,	2014.	
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Figura 11.4. Moment de l’ús de mètodes anticonceptius segons nacionalitat en dones menors de 21 anys.  
Comunitat Valenciana, 2014.

La falta d’ús de mètodes anticonceptius des del principi del manteniment de relacions sexuals és també 
més freqüent en les dones estrangeres en comparació amb les espanyoles.

Figura 11.5. Motius de falta d’ús de mètodes anticonceptius segons  
nacionalitat en dones menors de 21 anys.  

Comunitat Valenciana, 2014.

Font: Xarxa Sentinella Sanitària de la Comunitat Valenciana. Direcció General de Salut Pública. 

Font: Xarxa Sentinella Sanitària de la Comunitat Valenciana. Direcció General de Salut Pública.
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Fuente:	Red	Centinela	Sanitaria	de	la	Comunitat	Valenciana.	Dirección	General	de	Salud	Pública.		

	
	
Pautas	y	sexualidad	positiva	
	
La	iniciativa	en	las	relaciones	sexuales	es	tomada	en	su	mayoría	por	ambos	miembros	
de	 la	 pareja	 (87%),	 sólo	por	 la	mujer	 en	 el	 4%	de	 los	 casos	 y	 en	 el	 12%	 sólo	por	 su	
pareja.	 La	 valoración	 que	 hacen	 las	 jóvenes	 del	 placer	 en	 sus	 relaciones	 sexuales	
alcanzó	un	valor	de	8	en	una	escala	del	0	(nada)	al	10	(mucho).	Un	68%	de	las	mujeres	
refieren	 disfrutar	 y/o	 llegar	 al	 orgasmo	 en	 sus	 relaciones.	 Seis	 de	 cada	 diez	 jóvenes	
indican	 que	 pasa	 un	 tiempo	 entre	 el	 inicio	 de	 las	 relaciones	 sexuales	 hasta	 que	
disfrutan	con	las	mismas.	En	el	83%	de	las	relaciones	sexuales	incluyen	el	coito.	
	
Sin	 embargo,	 es	 relativamente	 frecuente	 el	 contacto	 sexual	 sin	 que	 apetezca	 a	 la	
mujer,	un	hecho	referido	por	el	7%	de	las	mujeres	españolas	y,	con	mayor	frecuencia	
(12%)	 por	 las	 extranjeras.	 Y	 algo	 menos	 frecuente,	 pero	 también	 relevante,	 el	
mantenimiento	de	 relaciones	en	contra	de	 la	voluntad	de	 la	mujer	 (respectivamente	
para	españolas	y	extranjeras,	en	el	5%	y	el	9%	de	los	casos).		
	
Figura	11.7.	Contacto	sexual	sin	apetecer	según	nacionalidad	en	mujeres	menores	de	

21	años.	Comunitat	Valenciana,	2014.	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Les institucions, els mitjans o les persones a través dels quals les joves han rebut fonamentalment informa-
ció sobre sexualitat van ser els centres educatius, les mares i els serveis sanitaris, sense que s’identifiquen 
grans diferències entre les dones de nacionalitat espanyola i estrangera. 

Figura 11.6. Fonts d’informació sobre sexualitat i anticoncepció segons  
nacionalitat en dones menors de 21 anys.  

Comunitat Valenciana, 2014.

Pautes i sexualitat positiva

La iniciativa en les relacions sexuals l’han presa en la majoria de casos els dos membres de la parella (87 
%); només per la dona, en el 4 % dels casos, i en el 12 % només per la seua parella. La valoració que fan 
les joves del plaer en les seues relacions sexuals va aconseguir un valor de 8 en una escala del 0 (res) al 10 
(molt). Un 68 % de les dones indiquen gaudir i/o arribar a l’orgasme en les seues relacions. Sis de cada deu 
joves indiquen que passa un temps entre l’inici de les relacions sexuals fins que gaudeixen amb aquestes. 
En el 83 % de les relacions sexuals inclouen el coit.

No obstant això, és relativament freqüent el contacte sexual sense que abellisca a la dona, un fet que ha 
indicat el 7 % de les dones espanyoles i, amb més freqüència (12 %) per les estrangeres. I una mica menys 
freqüent, però també rellevant, el manteniment de relacions en contra de la voluntat de la dona (respecti-
vament per a espanyoles i estrangeres, en el 5 % i el 9 % dels casos). 
 

Font: Xarxa Sentinella Sanitària de la Comunitat Valenciana. Direcció General de Salut Pública. 
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Figura 11.7. Contacte sexual sense abellir segons nacionalitat en dones menors de 21 anys.  
Comunitat Valenciana, 2014.

Figura 11.8. Contacte sexual contra la seua voluntat segons nacionalitat en dones menors de 21 anys.  
Comunitat Valenciana, 2014.
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Figura	11.8.	Contacto	sexual	contra	su	voluntad	según	nacionalidad	en	mujeres	
menores	de	21	años.	Comunitat	Valenciana,	2014.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

Fuente:	Red	Centinela	Sanitaria	de	la	Comunitat	Valenciana.	Dirección	General	de	Salud	Pública.		

	
DETERMINANTES	DE	LA	SALUD	SEXUAL	Y	REPRODUCTIVA	
	
Factores	 sociales	 y	 culturales,	 como	 la	 nacionalidad,	 influyen	 en	 las	 pautas	 de	 salud	
sexual	 y	 reproductiva	 y	 se	 deben	 tener	 en	 cuenta	 para	 orientar	 adecuadamente	 las	
intervenciones.	 La	 información	 y	 formación	 afectivo-sexual	 desde	 edades	 tempranas	
es	 fundamental.	 Resulta	 también	 necesario	 reforzar	 la	 perspectiva	 de	 género	 en	 la	
formación	 afectivo-sexual	 y	 orientar	 la	 sexualidad	 hacia	modelos	 de	 sexualidad	más	
allá	de	la	relación	coital.	
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García	Cervera	J,	López	Maside	A,	Miralles	Espí	M,	Perpiña	Cano	J.	Comportamiento	sexual	y	
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Font: Xarxa Sentinella Sanitària de la Comunitat Valenciana. Direcció General de Salut Pública.

Determinants de la salut sexual i reproductiva

Factors socials i culturals, com la nacionalitat, influeixen en les pautes de salut sexual i reproductiva i 
s’han de tindre en compte per a orientar adequadament les intervencions. La informació i la formació 
afectiva i sexual des d’edats primerenques és fonamental. Resulta també necessari reforçar la perspecti-
va de gènere en la formació afectiva i sexual i orientar la sexualitat cap a models de sexualitat més enllà 
de la relació coital.
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12. MORTALITAT PERINATAL SEGONS NACIONALITAT DE LA 
MARE 
Aurora López Maside, Susana Bosch Sánchez. Servei d’Estudis Epidemiològics i Estadístiques Sanitàries. 
Direcció General de Salut Pública. Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Font: Registre de Mortalitat Perinatal i Registre de Metabolopaties de la Comunitat 
Valenciana  

La mortalitat perinatal inclou les morts fetals ocorregudes a partir de les 22 setmanes d’embaràs i les morts neo-
natals, és a dir, els nascuts vius que moren abans dels 27 dies de vida. Dins de la mort neonatal es distingeix entre 
la mort neonatal precoç si ocorre entre el naixement i el sisé dia de vida i la mort neonatal tardana si succeeix 
des del seté dia fins als 27 dies de vida. Hi ha diferències en la definició de mortalitat perinatal entre països i, fins i 
tot, entre regions d’un mateix país, la qual cosa ocasiona dificultats a l’hora de comparar les taxes de mortalitat 
perinatal entre diferents zones. En el Registre de Mortalitat Perinatal de la Comunitat Valenciana s’utilitzen els 
criteris exposats. La mortalitat perinatal (morts fetals i neonatals) és un indicador sensible i específic utilitzat per 
a conèixer l’estat de salut d’una població, per a planificar els serveis sanitaris i per a l’avaluació de la qualitat de 
l’atenció sanitària, sobretot la relacionada amb les cures proporcionades durant l’embaràs, el part i el període 
neonatal. Són factors de risc relacionats amb la mortalitat perinatal la prematuritat, el retard del creixement 
fetal i les anomalies congènites, també nascuts d’embarassos múltiples. Entre el 30 i el 50 % de les morts fetals 
romanen sense explicació, la qual cosa en dificulta la prevenció. 

Figura 12.1. Definició de mortalitat perinatal, mortalitat fetal i mortalitat neonatal  
en el Registre de Mortalitat Perinatal de la Comunitat Valenciana.
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CAPÍTULO	12	
	
MORTALIDAD	PERINATAL	SEGÚN	NACIONALIDAD	DE	LA	MADRE	
	
Aurora	 López	Maside,	 Susana	Bosch	 Sánchez.	 Servicio	 de	 Estudios	 Epidemiológicos	 y	
Estadísticas	 Sanitarias	 	 .	 Dirección	 General	 de	 Salud	 Pública.	 Conselleria	 de	 Sanitat	
Universal	i	Salut	Pública.	
	
Fuente:	Registro	de	Mortalidad	Perinatal	y	Registro	de	Metabolopatías	de	la	
Comunitat	Valenciana		
	
	
La	mortalidad	perinatal	incluye	las	muertes	fetales	ocurridas	a	partir	de	las	22	semanas	
de	 embarazo	 y	 las	muertes	 neonatales,	 es	 decir,	 aquellos	 nacidos	 vivos	 que	mueren	
antes	de	los	27	días	de	vida.	Dentro	de	la	muerte	neonatal	se	distingue	entre	la	muerte	
neonatal	 precoz	 si	 ocurre	 entre	 el	 nacimiento	 y	 el	 sexto	 día	 de	 vida	 y	 la	 muerte	
neonatal	 tardía	 si	 sucede	 desde	 el	 séptimo	 día	 hasta	 los	 27	 días	 de	 vida.	 Existen	
diferencias	 en	 la	 definición	 de	 mortalidad	 perinatal	 entre	 países	 e	 incluso	 entre	
regiones	de	un	mismo	país,	lo	que	ocasiona	dificultades	a	la	hora	de	comparar	las	tasas	
de	mortalidad	perinatal	entre	diferentes	zonas.	En	el	Registro	de	Mortalidad	Perinatal	
de	la	Comunitat	Valenciana	se	utilizan	los	criterios	expuestos.	La	mortalidad	perinatal	
(muertes	 fetales	 y	 neonatales)	 es	 un	 indicador	 sensible	 y	 específico	 utilizado	 para	
conocer	el	estado	de	salud	de	una	población,	para	planificar	 los	servicios	sanitarios	y	
para	la	evaluación	de	la	calidad	de	la	atención	sanitaria,	sobre	todo	la	relacionada	con	
los	cuidados	proporcionados	durante	el	embarazo,	el	parto	y	el	período	neonatal.	Son	
factores	de	riesgo	relacionados	con	la	mortalidad	perinatal	la	prematuridad,	el	retraso	
del	 crecimiento	 fetal	 y	 las	 anomalías	 congénitas,	 también	 nacidos	 de	 embarazos	
múltiples.	 Entre	 el	 30	 y	 el	 50%	de	 las	muertes	 fetales	permanecen	 sin	 explicación,	 lo	
que	dificulta	la	prevención.		
	

Figura	12.1.	Definición	de	mortalidad	perinatal,	mortalidad	fetal	y	mortalidad	
neonatal	en	el	Registro	de	Mortalidad	Perinatal	de	la	Comunitat	Valenciana.	

	
	
Mortalidad	perinatal	en	la	Comunitat	Valenciana	
	
En	 el	 periodo	 acumulado	 de	 2005	 a	 2015,	 la	 tasa	 de	 mortalidad	 perinatal	 en	 la	
Comunitat	Valenciana	osciló	entre	7,3	en	2005	y	5,7	en	2015	por	cada	mil	nacidos.		Sin	
embargo,	 si	 analizamos	 esta	 misma	 información	 en	 dos	 grupos	 de	 mujeres,	 las	 de	
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nacionalidad	 española	 y	 las	 nacidas	 fuera	 de	 España,	 se	 aprecian	 diferencias	
importantes,	siendo	más	elevada	la	mortalidad	en	el	grupo	de	mujeres	no	autóctonas.	
En	las	siguientes	figuras	se	representan	los	valores	puntuales	de	las	correspondientes	
tasas	enmarcados	por	el	rango	de	valores	que	representa	la	precisión	estadística	de	los	
datos	(intervalos	de	confianza	al	95%).		
	

Figura	12.2.	Tasas	de	mortalidad	perinatal	según	la	nacionalidad	de	la	madre.	
Comunitat	Valenciana,	2005-2015.	

	

	
Las	tasas	por	mil	nacidos	son	estandarizadas	por	edad	de	la	madre.	Las	líneas	verticales	representan	el	
intervalo	de	confianza	estadístico	para	el	valor	puntual	de	cada	tasa	identificada	numéricamente	en	el	
cuerpo	de	la	figura.		
	
Fuente:	Registro	de	Mortalidad	Perinatal	de	la	Comunitat	Valenciana.	Dirección	General	de	Salud	
Pública.	
	
	
MORTALIDAD	PERINATAL	SEGÚN	PAÍS	DE	ORIGEN	EN	COMUNITAT	VALENCIANA	
	
En	 la	Comunitat	Valenciana,	 los	hijos	e	hijas	de	mujeres	extranjeras	 tienen	un	riesgo		
un	 44%	 superior	 de	 fallecer	 por	 muerte	 perinatal	 que	 los	 hijos	 e	 hijas	 de	 madres	
españolas.	
	
	
Si	se	analizan	los	datos	en	función	del	país	o	zona	geográfica	de	procedencia,	son	las	
mujeres	 procedentes	 de	 Europa	 oriental	 y	 de	 África	 las	 que	 presentan	 peores	
resultados,	 tanto	 en	 relación	 con	 la	mortalidad	 fetal	 (fallecimiento	del	 feto	 desde	 la	
semana	22	del	embarazo	por	cada	mil	nacidos)	como	en	cuanto	a	mortalidad	neonatal	
(fallecimiento	del	hijo	o	hija	recién	nacido	desde	el	momento	del	nacimiento	hasta	los	
27	días	de	vida	por	cada	mil	nacidos	vivos).		
	

	

Mortalitat perinatal a la Comunitat Valenciana

En el període acumulat de 2005 a 2015, la taxa de mortalitat perinatal a la Comunitat Valenciana va os-
cil·lar entre 7,3 el 2005 i 5,7 el 2015 per cada mil nascuts. No obstant això, si analitzem aquesta mateixa 
informació en dos grups de dones, les de nacionalitat espanyola i les nascudes fora d’Espanya, s’aprecien 
diferències importants, i és més elevada la mortalitat en el grup de dones no autòctones. En les figures 
següents es representen els valors puntuals de les taxes corresponents emmarcats pel rang de valors que 
representa la precisió estadística de les dades (intervals de confiança al 95 %). 

Figura 12.2. Taxes de mortalitat perinatal segons nacionalitat de la mare. 
Comunitat Valenciana, 2005-2015.

Si s’analitzen les dades en funció del país o la zona geogràfica de procedència, les dones procedents d’Eu-
ropa oriental i d’Àfrica presenten pitjors resultats, tant en relació amb la mortalitat fetal (defunció del fetus 
des de la setmana 22 de l’embaràs per cada mil nascuts) com quant a mortalitat neonatal (defunció del fill 
o filla nounat des del moment del naixement fins als 27 dies de vida per cada mil nascuts vius). 

Les taxes per mil nascuts són estandarditzades per edat de la mare. Les línies verticals representen l’interval de confiança estadístic 
per al valor puntual de cada taxa identificada numèricament en el cos de la figura

Font: Registre de Mortalitat Perinatal de la Comunitat Valenciana. Direcció General de Salut Pública.

Mortalitat perinatal segons país d’origen a la Comunitat Valenciana

A la Comunitat Valenciana, els fills i les filles de dones estrangeres tenen un risc un 44 % superior de 
morir per mort perinatal que els fills i les filles de mares espanyoles.
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TME:	tasas	de	mortalidad	estandarizada.	Las	tasas	por	mil	nacidos	son	estandarizadas	por	edad	de	la	
madre.	Las	líneas	verticales	representan	el	intervalo	de	confianza	estadístico	para	el	valor	puntual	de	
cada	tasa	identificada	numéricamente	en	el	cuerpo	de	la	figura.	
	
Fuente:	Registro	de	Mortalidad	Perinatal	de	la	Comunitat	Valenciana.	Dirección	General	de	Salud	
Pública.	
	
	
En	la	Comunitat	Valenciana,	tanto	la	mortalidad	fetal	como	la	mortalidad	neonatal	es	
más	frecuente	en	las	madres	que	proceden	de	países	de	África	Subsahariana,	Europa	
del	Este	y	Norte	de	África.	Por	ejemplo,	el	 riesgo	de	una	muerte	 fetal	en	una	madre	
procedente	de	Europa	del	este	supera	en	un	75%	al	de	una	madre	de	origen	español.	
Asimismo,	las	madres	procedentes	del	norte	de	África	tienen	un	riesgo	84%	mayor	al	
de	 las	 madres	 nacidas	 en	 España	 de	 que	 su	 descendencia	 fallezca	 en	 el	 periodo	
neonatal		
	
DESIGUALDADES	EN	SALUD	PERINATAL	
	
En	 la	 Comunitat	 Valenciana	 se	 evidencian	 desigualdades	 en	 la	 mortalidad	 perinatal	
entre	 mujeres	 nacidas	 en	 España	 y	 algunos	 colectivos	 de	 mujeres	 inmigrantes	
vulnerables,	 lo	 que	 evidencia	 desigualdades	 que	 podrían	 estar	 relacionadas	 con	
diversos	factores,	como	el	inadecuado	control	del	embarazo	y	la	dificultad	del	acceso	a	
los	servicios	sanitarios	de	estos	grupos	de	mujeres.		
	
	
Referencias	
	
Informe	del	Registro	de	Mortalidad	Perinatal	de	la	Comunitat	Valenciana	2015.	
Dirección	General	de	Salud	Pública.	Conselleria	de	Sanidad	Universal	y	Salud	Pública.	
Disponible	en:	
http://www.sp.san.gva.es/DgspPortal/docs/TablasPerinatal_2015.pdf	

Figura 12.3. Taxes de mortalitat fetal segons origen de la mare.  
Comunitat Valenciana, 2005-2015.

Figura 12.4. Taxes de mortalitat neonatal segons origen de la mare.  
Comunitat Valenciana, 2005-2015.

TME: taxes de mortalitat estandarditzada. Les taxes per mil nascuts són estandarditzades per edat de la mare.  
Les línies verticals representen l’interval de confiança estadístic per al valor puntual de cada taxa identificada  

numèricament en el cos de la figura

Font: Registre de Mortalitat Perinatal de la Comunitat Valenciana. Direcció General de Salut Pública.
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Figura	12.3.	Tasas	de	mortalidad	fetal	según	origen	de	la	madre.	Comunitat	
Valenciana,	2005-2015.	

	

	
TME:	tasas	de	mortalidad	estandarizada.	Las	tasas	por	mil	nacidos	son	estandarizadas	por	edad	de	la	
madre.	Las	líneas	verticales	representan	el	intervalo	de	confianza	estadístico	para	el	valor	puntual	de	
cada	tasa	identificada	numéricamente	en	el	cuerpo	de	la	figura.	
	
Fuente:	Registro	de	Mortalidad	Perinatal	de	la	Comunitat	Valenciana.	Dirección	General	de	Salud	
Pública.	

	
Figura	12.4.	Tasas	de	mortalidad	neonatal	según	origen	de	la	madre.	Comunitat	

Valenciana,	2005-2015.	
	

TME: taxes de mortalitat estandarditzada. Les taxes per mil nascuts són estandarditzades per edat de la mare.  
Les línies verticals representen l’interval de confiança estadístic per al valor puntual de cada taxa identificada  

numèricament en el cos de la figura

Font: Registre de Mortalitat Perinatal de la Comunitat Valenciana. Direcció General de Salut Pública.



77

A la Comunitat Valenciana, tant la mortalitat fetal com la mortalitat neonatal és més freqüent en les mares 
que procedeixen de països d’Àfrica subsahrauí, l’Europa de l’Est i el nord d’Àfrica. Per exemple, el risc d’una 
mort fetal en una mare procedent de l’Europa de l’Est supera en un 75 % el d’una mare d’origen espanyol. 
Així mateix, les mares procedents del nord d’Àfrica tenen un risc 84 % més alt que de les mares nascudes a 
Espanya que la seua descendència muira en el període neonatal.  

Desigualtats en salut perinatal

A la Comunitat Valenciana s’evidencien desigualtats en la mortalitat perinatal entre dones nascudes a 
Espanya i alguns col·lectius de dones immigrants vulnerables, la qual cosa evidencia desigualtats que 
podrien estar relacionades amb diversos factors, com el control inadequat de l’embaràs i la dificultat de 
l’accés als serveis sanitaris d’aquests grups de dones. 
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13. INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA DE L’EMBARÀS SEGONS 
PROCEDÈNCIA GEOGRÀFICA 
Aurora López Maside, Susana Bosch Sánchez. Servei d’Estudis Epidemiològics i Estadístiques Sanitàries. 
Direcció General de Salut Pública. Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Font: Registre d’Interrupcions Voluntàries de l’Embaràs de la Comunitat Valenciana  

A la Comunitat Valenciana, igual que a la resta de l’Estat espanyol i a altres països europeus, les taxes d’avorta-
ments voluntaris (interrupció voluntària de l’embaràs o IVE) entre les dones immigrants són més altes que entre 
les dones autòctones. Les dones immigrants, per motius econòmics, representen un col·lectiu vulnerable, amb 
factors associats a aquesta situació com baix nivell educatiu i socioeconòmic, escasses xarxes socials, desocupa-
ció i dificultat d’accés al sistema sanitari, tots els factors relacionats amb més freqüència d’IVE. 

Freqüència i tendència temporal 

El 2016 es van produir a la Comunitat Valenciana un total de 8.171 interrupcions voluntàries de l’embaràs 
(IVE) en dones residents. En aquest mateix any, el grup d’edat amb més nombre absolut d’IVE, i també amb 
la taxa més alta (nombre d’IVE per 1000 dones) és el de 20 a 24 anys (13,6 IVE per 1000 dones), seguida del 
grup de 25 a 29 anys. És entre 20 i 34 anys quan es produeixen més embarassos i per això també en aques-
tes edats l’IVE sol ser més freqüent.

Durant els últims 25 anys s’observen canvis rellevants en la tendència de la taxa d’IVE en les dones de la Co-
munitat Valenciana. En primer lloc, a partir de 1997 es produeix un augment molt marcat en tots els grups 
d’edat. Aquest ascens es deté el 2008, quan la freqüència d’IVE disminueix en les dones més joves (menors 
de 25 anys) i es manté més estable en les dones de més edat. Finalment, des de 2014 es detecta un lleu 
ascens en les dones entre 20 i 39 anys.
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Figura 13.1. Taxa d’interrupcions voluntàries de l’embaràs en dones, 15-44 anys. 
Comunitat Valenciana 1991-2016.

.

Grups més vulnerables: dones immigrants

Un 30 % de les dones que van avortar voluntàriament el 2016 a la Comunitat Valenciana eren estrangeres, i 
les taxes d’IVE eren dues vegades més elevades en aquest grup en comparació amb les dones autòctones. 
La diferència en les taxes d’IVE entre dones estrangeres i autòctones residents a la Comunitat Valenciana 
s’ha mantingut durant l’última dècada, encara que les diferències s’han reduït (el 2006 la taxa d’IVE en do-
nes estrangeres era quatre vegades superior que la taxa d’IVE en les dones espanyoles).  
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Fuente:	Registro	de	Interrupciones	Voluntarias	del	Embarazo	de	la	Comunitat	Valenciana.	Dirección	
General	de	Salud	Pública.	

	
INTERRUPCIONES	VOLUNTARIAS	DEL	EMBARAZO	(IVE)	POR	EDAD	
	
Las	mujeres	entre	20	y	24	años	presentan	las	tasas	más	elevadas	de	IVE.	La	tasa	de	IVE	
en	el	grupo	de	15	a	19	años	mantiene	una	tendencia	descendente	desde	2008.	
	
	
Grupos	más	vulnerables:	mujeres	inmigrantes	
	
Un	 30%	 de	 las	 mujeres	 que	 abortaron	 voluntariamente	 en	 2016	 en	 la	 Comunitat	
Valenciana	eran	extranjeras,	 siendo	 las	 tasas	de	 IVE	dos	veces	más	elevadas	en	este	
grupo	en	 comparación	 con	 las	mujeres	 autóctonas.	 La	diferencia	 en	 las	 tasas	de	 IVE	
entre	mujeres	extranjeras	 y	autóctonas	 residentes	en	 la	Comunitat	Valenciana	 se	ha	
mantenido	durante	la	última	década,	aunque	las	diferencias	se	han	ido	reduciendo	(en	
2006	la	tasa	de	IVE	en	mujeres	extranjeras	era	cuatro	veces	mayor	que	la	tasa	de	IVE	
en	las	mujeres	españolas).		
	

Figura	13.2.	Tasa	de	interrupciones	voluntarias	del	embarazo	(por	1000)	según	
nacionalidad	en	mujeres	15-44	años.	Comunitat	Valenciana	2006-2016.	

	

Font: Registre d’Interrupcions Voluntàries de l’Embaràs de la Comunitat Valenciana. Direcció General de Salut Pública.

Interrupcions voluntàries de l’embaràs (IVE) per edat

Les dones entre 20 i 24 anys presenten les taxes més elevades d’IVE. La taxa d’IVE en el grup de 15 a 19 
anys manté una tendència descendent des de 2008. 
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Figura 13.2. Taxa d’interrupcions voluntàries de l’embaràs (per 1000) segons nacionalitat en dones 15-44 anys.  
Comunitat Valenciana 2006-2016.

Quan analitzem la nacionalitat de les dones estrangeres s’evidencia que les dones procedents de zones 
geogràfiques vinculades amb la immigració per motius econòmics són les que tenen les taxes més ele-
vades. Així, les immigrants procedents d’Àfrica subsahrauí i d’Amèrica Llatina són les que van presentar el 
2016 les taxes d’IVE més altes (27,7 i 24,0 per 1000, respectivament). Aquestes mateixes diferències s’obser-
ven també en tots els grups d’edat. 

Figura 13.3. Taxa d’interrupcions voluntàries de l’embaràs (per 1000)  
segons zona geogràfica de procedència, dones 15-44 anys.  

Comunitat Valenciana 2016.
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Fuente:	Registro	de	Interrupciones	Voluntarias	del	Embarazo	de	la	Comunitat	Valenciana.	Dirección	
General	de	Salud	Pública.	
	
Cuando	 analizamos	 la	 nacionalidad	 de	 las	 mujeres	 extranjeras	 se	 evidencia	 que	 las	
mujeres	procedentes	de	zonas	geográficas	vinculadas	con	 la	 inmigración	por	motivos	
económicos	son	las	que	tienen	las	tasas	más	elevadas.	Así,	las	inmigrantes	procedentes	
de	África	subsahariana	y	de	América	Latina	son	las	que	presentaron	en	2016	las	tasas	
de	IVE	más	altas	(27,7	y	24,0	por	1000,	respectivamente).	Estas	mismas	diferencias	se	
observan	también	en	todos	los	grupos	de	edad.		
	
Figura	13.3.	Tasa	de	interrupciones	voluntarias	del	embarazo	(por	1000)	según	zona	

geográfica	de	procedencia,	mujeres	15-44	años.	Comunitat	Valenciana	2016.	

	
Las	líneas	verticales	representan	el	intervalo	de	confianza	estadístico	para	el	valor	puntual	de	cada	tasa	
identificada	numéricamente	en	el	cuerpo	de	la	figura	
	
Fuente:	 Registro	 de	 Interrupciones	 Voluntarias	 del	 Embarazo	 de	 la	 Comunitat	 Valenciana.	 Dirección	
General	de	Salud	Pública.	
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Font: Registre d’Interrupcions Voluntàries de l’Embaràs de la Comunitat Valenciana. Direcció General de Salut Pública.

Les línies verticals representen l’interval de confiança estadístic per al valor puntual de cada taxa identificada numèricament  
en el cos de la figura

Font: Registre d’Interrupcions Voluntàries de l’Embaràs de la Comunitat Valenciana. Direcció General de Salut Pública.
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Fuente:	Registro	de	Interrupciones	Voluntarias	del	Embarazo	de	la	Comunitat	Valenciana.	Dirección	
General	de	Salud	Pública.	
	
Cuando	 analizamos	 la	 nacionalidad	 de	 las	 mujeres	 extranjeras	 se	 evidencia	 que	 las	
mujeres	procedentes	de	zonas	geográficas	vinculadas	con	 la	 inmigración	por	motivos	
económicos	son	las	que	tienen	las	tasas	más	elevadas.	Así,	las	inmigrantes	procedentes	
de	África	subsahariana	y	de	América	Latina	son	las	que	presentaron	en	2016	las	tasas	
de	IVE	más	altas	(27,7	y	24,0	por	1000,	respectivamente).	Estas	mismas	diferencias	se	
observan	también	en	todos	los	grupos	de	edad.		
	
Figura	13.3.	Tasa	de	interrupciones	voluntarias	del	embarazo	(por	1000)	según	zona	

geográfica	de	procedencia,	mujeres	15-44	años.	Comunitat	Valenciana	2016.	

	
Las	líneas	verticales	representan	el	intervalo	de	confianza	estadístico	para	el	valor	puntual	de	cada	tasa	
identificada	numéricamente	en	el	cuerpo	de	la	figura	
	
Fuente:	 Registro	 de	 Interrupciones	 Voluntarias	 del	 Embarazo	 de	 la	 Comunitat	 Valenciana.	 Dirección	
General	de	Salud	Pública.	
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Les diferències en les taxes d’IVE entre dones espanyoles i estrangeres s’observen també en tots els grups 
d’edat.

Figura 13.4. Taxa d’interrupcions voluntàries de l’embaràs (per 1000) en dones estrangeres per grups d’edat.  
Comunitat Valenciana 2016.

Interrupcions voluntàries de l’embaràs (IVE) per zona de procedència

Les dones procedents de zones geogràfiques vinculades amb la immigració econòmica presenten ta-
xes d’IVE més elevades que les dones espanyoles. Aquestes diferències s’evidencien en tots els grups 
d’edat i són més acusades en les dones de l’Àfrica subsahrauí i d’Amèrica Llatina. Les intervencions i les 
accions per a previndre les IVE han d’intensificar-se i adequar-se per a aconseguir els grups de població 
més vulnerables, molt especialment a les dones procedents d’Àfrica subsahrauí i Amèrica Llatina, però 
també als col·lectius d’asiàtiques i europees orientals.   
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Las	 mujeres	 procedentes	 de	 zonas	 geográficas	 vinculadas	 con	 la	 inmigración	
económica	 presentan	 tasas	 de	 IVE	 más	 elevadas	 que	 las	 mujeres	 españolas.	 Estas	
diferencias	 se	 evidencian	 en	 todos	 los	 grupos	 de	 edad	 y	 son	 más	 acusadas	 en	 las	
mujeres	 del	 África	 subsahariana	 y	 de	 América	 Latina.	 Las	 intervenciones	 y	 acciones	
para	prevenir	 las	 IVE	deben	 intensificarse	 y	 adecuarse	para	 alcanzar	 a	 los	 grupos	de	
población	más	 vulnerables,	muy	 especialmente	 a	 las	mujeres	 procedentes	 de	 África	
subsahariana	 y	 Latinoamérica,	 pero	 también	 a	 los	 colectivos	 de	 asiáticas	 y	 europeas	
orientales.		
	
	
Las	diferencias	en	las	tasas	de	IVE	entre	mujeres	españolas	y	extranjeras	se	observan	
también	en	todos	los	grupos	de	edad.	

	
Figura	13.4.	Tasa	de	interrupciones	voluntarias	del	embarazo	(por	1000)	en	mujeres	

extranjeras	por	grupos	de	edad.	Comunitat	Valenciana	2016.	

	
Las	líneas	verticales	representan	el	intervalo	de	confianza	estadístico	para	el	valor	puntual	de	cada	tasa	
identificada	numéricamente	en	el	cuerpo	de	la	figura.	
	
Fuente:	Registro	de	Interrupciones	Voluntarias	del	Embarazo	de	la	Comunitat	Valenciana.	Dirección	
General	de	Salud	Pública.	

	
Figura	13.5.	Tasa	de	interrupciones	voluntarias	del	embarazo	(por	1000)	en	mujeres	

españolas	según	grupos	de	edad.	Comunitat	Valenciana	2016.	
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Figura 13.5. Taxa d’interrupcions voluntàries de l’embaràs (per 1000)  
en dones espanyoles segons grups d’edat.  

Comunitat Valenciana 2016.

Les línies verticals representen l’interval de confiança estadístic per al valor puntual de cada taxa identificada numèricament en el 
cos de la figura

Font: Registre d’Interrupcions Voluntàries de l’Embaràs de la Comunitat Valenciana. Direcció General de Salut Pública.
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Las	líneas	verticales	representan	el	intervalo	de	confianza	estadístico	para	el	valor	puntual	de	cada	tasa	
identificada	numéricamente	en	el	cuerpo	de	la	figura	
	
Fuente:	Registro	de	Interrupciones	Voluntarias	del	Embarazo	de	la	Comunitat	Valenciana.	Dirección	
General	de	Salud	Pública.	
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14. VIOLÈNCIA CONTRA ELS MENORS 
Redondo, M. J.; Ciancotti, L.; Martín, C.; Carpio, M. L. Subdirecció General de Promoció de la Salut i Prevenció. 
Direcció General de Salut Pública. Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, Generalitat Valenciana.

Font: Registre de Mortalitat i Conjunt Mínim Bàsic de Dades i Sistema d’Informació 
Poblacional (SIP) de la Comunitat Valenciana  

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) considera la violència contra els xiquets i xiquetes un problema de salut 
pública principal i creixent a tot el món, i insta els estats a abordar-la des de la perspectiva de la salut pública, per a 
promoure’n la prevenció. La magnitud de la violència contra la infància és més alta que la notificada. Els organis-
mes públics declaren entre el 6 % i el 10 % d’aquestes situacions, i només al voltant de l’1 % dels xiquets i xiquetes 
que pateixen violència presenten lesions que requereixen atenció mèdica. Les situacions de violència no es donen 
per igual en tots els xiquets i xiquetes, i hi ha diferències segons gènere, edat i característiques de la família. En paï-
sos europeus s’ha observat que el baix nivell socioeconòmic, i en concret la desocupació parental, està relacionat 
amb un augment del risc de maltractament infantil. S’ha observat també que les taxes més altes de mortalitat per 
agressions es troben entre els col·lectius de persones desocupades (bé per no haver treballat mai o per desocupa-
ció de llarga durada) a Anglaterra i Gal·les.

Mortalitat per violència contra la infància a la Comunitat Valenciana

A la Comunitat Valenciana, en el període 2007-2011 van haver-hi 12 defuncions de menors de 15 anys per 
violència. Els menors d’1 any són els de més risc de mort per violència, amb una taxa de mortalitat per 
violència de 0,7385 per 105 persones-any. Per sexes, les morts per violència van ser 2,85 vegades més fre-
qüents en xiquets que en xiquetes, però sense aconseguir significació estadística a causa del baix nombre 
de casos (IC95% 0,71-16,37). 

La mortalitat per violència es va distribuir al 50 % entre autoinflingida (suïcidis) i agressions (homicidis). Els 
suïcidis es van produir tots en el grup de 10-14 anys, que van ocórrer en xiquets més que en xiquetes, i els 
homicidis van ser més freqüents en els menors de 10 anys i en xiquets respecte a xiquetes. Cap d’aquestes 
diferències va ser estadísticament significativa.

Ingressos hospitalaris per violència contra la infància a la Comunitat Valenciana

En el període 2007-2011 es van produir 156 ingressos per violència en menors de 18 anys als hospitals 
públics de la Comunitat Valenciana (figura 14.1). El nombre de casos atesos és superior en xiquetes (n = 
111) que en xiquets (n = 45), així com en els menors de 10 i 14 anys (n = 119).
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En relació amb la població total en cada categoria, les taxes d’ingrés per violència per grup d’edat i sexe 
(figura 14.2) mostren més freqüències en el grup de 10-14 anys, i és 7,26 vegades més freqüent que en els 
menors de 10 anys (IC95% 5,02-10,51) i 2,59 vegades més freqüents en xiquetes que en xiquets (IC95% 
1,83-3,67). 

Les causes d’ingrés per violència van ser en el 63,5% dels casos (n = 99) per lesió autoinfligida, fonamen-
talment mitjançant ingesta de medicaments (77 casos); i el 36,5 % restant (57 casos) per agressió, (27 apa-
llissaments, 5 apunyalaments, 3 violacions, etc.). En el 17 % dels casos de lesió autoinfligida va haver-hi 
associat un diagnòstic de malaltia mental.

El 61,5 % de les altes per violència corresponien a menors de 15 anys de nacionalitat espanyola. No obstant 
això, els ingressos per violència van ser 3,56 vegades més freqüents en els xiquets i xiquetes de nacionalitat 
no espanyola respecte als espanyols (IC95% 2,57-4,94).

El 82 % dels menors de 15 anys hospitalitzats per violència residien en municipis de més de 10.000 habi-
tants. No obstant això, els ingressos per violència van ser 1,76 vegades més freqüents en els xiquets i xique-
tes de medi rural respecte als residents al medi urbà (IC95% 1,17-2,66).

El 27,6 % dels ingressos del període van ocórrer en menors de 15 anys en risc d’exclusió social. Els ingressos 
per violència van ser 1,61 vegades més freqüents en aquests menors amb el risc d’exclusió respecte als que 
no ho estaven (IC95% 1,12 2,31).

Figura 14.1. Nombre de xiquets i xiquetes ingressats per violència.  
Comunitat Valenciana, 2007-2011.
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En	relación	con	la	población	total	en	cada	categoría,	las	tasas	de	ingreso	por	violencia	
por	grupo	de	edad	y	sexo	(Figura	14.2)	muestran	mayores	frecuencias	en	el	grupo	de	
10-14	años,	siendo	7,26	veces	más	frecuente	que	en	 los	menores	de	10	años	(IC95%	
5,02-10,51)	y	2,59	veces	más	frecuentes	en	niñas	que	en	niños	(IC95%	1,83-3,67).		
	
Las	causas	de	ingreso	por	violencia	fueron	en	el	63,5%	de	los	casos	(n=99)	por	 lesión	
autoinfligida,	 fundamentalmente	mediante	 ingesta	de	medicamentos	 (77	casos);	 y	el	
36,5%	 restante	 (57	 casos)	 por	 agresión,	 (27	 apaleamientos,	 5	 apuñalamientos,	 3	
violaciones,	 etc.).	 En	 el	 17%	 de	 los	 casos	 de	 lesión	 autoinfligida	 hubo	 asociado	 un	
diagnóstico	de	enfermedad	mental.	
	
El	 61,5%	 de	 las	 altas	 por	 violencia	 correspondían	 a	 menores	 de	 15	 años	 de	
nacionalidad	española.	Sin	embargo,	los	ingresos	por	violencia	fueron	3,56	veces	más	
frecuentes	en	los	niños	y	niñas	de	nacionalidad	no	española	respecto	a	los	españoles	
(IC95%	2,57-4,94).	
	
El	82%	de	los	menores	de	15	años	hospitalizados	por	violencia,	residían	en	municipios	
de	más	de	10.000	habitantes.	Sin	embargo,	los	ingresos	por	violencia	fueron	1,76	veces	
más	frecuentes	en	los	niños	y	niñas	de	medio	rural	respecto	a	los	residentes	en	medio	
urbano	(IC95%	1,17-2,66).	
	
El	27,6%	de	 los	 ingresos	del	periodo	ocurrieron	en	menores	de	15	años	en	riesgo	de	
exclusión	social.	Los	ingresos	por	violencia	fueron	1,61	veces	más	frecuentes	en	estos	
menores	con	riesgo	de	exclusión	respecto	a	los	que	no	lo	estaban	(IC95%	1,12-2,31).	
	

Figura	14.1.	Número	de	niños	y	niñas	ingresados	por	violencia.	Comunitat	
Valenciana,	2007-2011.	

	

	
	
Fuente:	Conjunto	Mínimo	Básico	de	Datos	(CMBD)	de	hospitales	públicos	de	la	Comunitat	Valenciana.	

	
Figura	14.2.	Tasas	poblacionales	(por	100.000)	de	niños	y	niñas	ingresados	por	

violencia.	Comunitat	Valenciana,	2007-2011.	
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Figura 14.2. Taxes poblacionals (per 100.000) de xiquets i xiquetes ingressats per violència.  
Comunitat Valenciana, 2007-2011.
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Fuente:	 Conjunto	 Mínimo	 Básico	 de	 Datos	 (CMBD)	 de	 hospitales	 públicos	 y	 Sistema	 de	 Información	
Poblacional	(SIP)	de	la	Comunitat	Valenciana.	

	
VIOLENCIA	SOBRE	MENORES	
	
En	 la	 Comunitat	 Valenciana	 tienen	 mayor	 probabilidad	 de	 sufrir	 violencia	 los	
menores	 de	 origen	 no	 español,	 los	 que	 residen	 en	 el	 ámbito	 rural	 y	 los	 que	 se	
encuentran	 en	 riesgo	 de	 exclusión	 social.	 Las	 niñas	 sufren	 más	 ingresos	
hospitalarios	por	violencia	que	los	niños,	aunque	los	niños	sufren	mayor	número	de	
muertes	 por	 esta	 causa.	 La	mayoría	 de	 los	 niños	 y	 niñas	 ingresados	 por	 violencia	
vuelve	 a	 casa	 al	 alta	 donde,	 si	 era	 necesaria	 una	 intervención	 familiar	 o	 de	
protección	y	no	se	ha	puesto	en	marcha	a	través	de	la	correspondiente	notificación	
y	reconocimiento	de	 la	situación,	 la	violencia	puede	repetirse,	siendo	frecuente	el	
aumento	de	la	proximidad	temporal	entre	los	subsiguientes	episodios	de	violencia	y	
el	agravamiento	de	los	mismos.	
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Violència sobre menors

A la Comunitat Valenciana tenen més probabilitat de patir violència els menors d’origen no espan-
yol, els qui resideixen en l’àmbit rural i els qui es troben en risc d’exclusió social. Les xiquetes pateixen 
més ingressos hospitalaris per violència que els xiquets, encara que els xiquets pateixen un nombre de 
morts més elevat per aquesta causa. La majoria dels xiquets i xiquetes ingressats per violència torna 
a casa a l’alta on, si era necessària una intervenció familiar o de protecció i no s’ha posat en marxa a 
través de la notificació i el reconeixement corresponents de la situació, la violència pot repetir-se, i és 
freqüent l’augment de la proximitat temporal entre els subsegüents episodis de violència i l’agreuja-
ment d’aquests. 
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15. PRIVACIÓ SOCIAL   
Rosana Peiró Pérez, Elena Pérez Sanz. Oficina Valenciana d’Acció Comunitària per a la Salut. Conselleria de 
Sanitat Universal i Salut Pública.
Laia Palencia. Agència de Salut Pública de Barcelona.
Francisca Corpas-Burgos, Adrián Villena Giménez, Ana Molina Barceló. Fundació per al Foment de la Inves-
tigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO). Conselleria de Sanitat Universal i Salut 
Pública.

Font: Institut Nacional d’Estadística  

La salut i la malaltia no es distribueixen a l’atzar. Al contrari, estan profundament determinades per l’estructura 
social, política i econòmica en la qual vivim. Això té com a conseqüència l’existència de desigualtats en salut, 
definides com a diferències sistemàtiques i potencialment evitables en un o més aspectes de la salut al llarg de 
poblacions o grups poblacionals definits socialment, econòmica, demogràfica o geogràfica. Per tant, perquè una 
diferència en l’estat de salut es puga dir que és una desigualtat social en salut, han de donar-se dos elements: 
que siga una diferència potencialment evitable, és a dir, que en siga possible la prevenció, i que siga socialment 
injusta. L’objectiu ideal seria aconseguir completa equitat en salut, és a dir, que totes les persones aconseguis-
quen un grau màxim de salut i que cap es veja en situació de desavantatge per raó de la seua posició social o per 
altres circumstàncies determinades per factors socials. Per a això és necessari desenvolupar polítiques i accions 
que contribuïsquen al fet que les oportunitats i els recursos per a guanyar salut es distribuïsquen en la població 
segons les necessitats que tenen les persones en funció de la seua classe social, gènere, territori, ètnia, diversitat, 
funcional, etc. 

Desigualtats de salut a Espanya

A Espanya, l’informe de la Comissió per a la Reducció de les Desigualtats Socials en Salut de l’any 2010 va 
recopilar de la informació disponible sobre desigualtats en salut en el nostre context, que mostra evidèn-
cies com les següents:  

• Entre les comunitats autònomes més riques (com Navarra o Madrid) i una de les més pobres (Anda-
lusia) hi ha una diferència d’esperança de vida de 3 anys. 

• Aquestes diferències poden ser encara més elevades quan es comparen barris d’una mateixa ciutat.

• Les desigualtats socials entre homes i dones i entre classes més i menys afavorides es tradueixen en 
enormes desigualtats en la mortalitat i en l’estat de salut. Per exemple, un 55 % de les dones de classe 
social V (ocupacions no qualificades) declaren un bon estat de salut enfront d’un 85 % dels homes de 
classe social I (directius i professionals). 
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• Les desigualtats en algunes malalties o factors de risc augmenten, com és el cas de l’obesitat, que 
augmenta en les dones amb ocupacions manuals o sedentarisme. 

• Les desigualtats segons gènere i classe social en les conductes relacionades amb la salut a vegades 
comencen des de la infància. 

• La població espanyola d’ètnia gitana presenta pitjors indicadors de salut que la població general i, 
fins i tot, que la classe social més baixa de la població d’ètnia no gitana. 

• El repartiment desigual de rols i poder entre homes i dones també deriva en diferents usos del 
temps amb impacte en la salut: la càrrega més alta de treball domèstic i de cures no permet a les 
dones invertir el mateix temps que els homes en el treball remunerat i activitats d’oci, inclosa l’acti-
vitat física.

L’índex de privació

En el marc del projecte “MEDEA”, diversos grups d’investigació en l’Estat espanyol es van ajuntar per a apro-
fundir en l’anàlisi de l’impacte de les característiques de l’àrea de residència i la privació social sobre la 
mortalitat. Així, es van descriure els patrons geogràfics de mortalitat de diverses ciutats grans d’Espanya i 
es van relacionar amb les característiques socioeconòmiques i ambientals a través de la creació d’un índex 
de privació. El projecte es va basar en la secció censal com a unitat d’anàlisi que es defineix fonamental-
ment per criteris de volum de població, i per a això es va utilitzar la informació censal de l’any 2001. Per 
a construir l’índex de privació es van seleccionar diversos indicadors socioeconòmics simples, que queda 
com a resultat final un índex que es va construir a partir de cinc indicadors: taxa de desocupació, proporció 
de treballadors manuals i eventuals, proporció de població total amb instrucció insuficient i proporció de 
població jove amb instrucció insuficient. 

Amb el temps aquest indicador de privació social dissenyat per a ciutats grans s’ha utilitzat i provat la ca-
pacitat que té per a detectar desigualtats socials en salut en tota la població, tant urbana com rural, o ana-
litzat la privació social amb altres problemes de salut com la incidència de càncer, les fractures de maluc o 
la participació en els programes de garbellat de diverses comunitats autònomes, i mostrar que, en general, 
és una bona mesura per a detectar les desigualtats socials en salut. 

El gradient de desigualtat

Les circumstàncies socials i econòmiques deficients afecten la salut al llarg de la vida. Les persones 
que es troben en els estrats socials més baixos en general tenen el doble de risc de patir malalties 
greus i mort prematura que els qui es troben en els estrats alts. Entre els dos extrems, els estàndards 
de salut mostren un gradient social continu, a tal punt que, fins i tot, en el personal administratiu 
subordinat hi ha més malalties i mort prematura que en el personal de rang més elevat. La majoria 
de malalties i causes de mort són més comunes en els estrats més baixos de la societat. El gradient 
social en la salut mostra desavantatges materials i els efectes de la inseguretat, l’ansietat i la falta 
d’integració social. 
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L’índex de privació a la Comunitat Valenciana

L’índex de privació s’ha calculat també en les seccions censals de la Comunitat Valenciana, un total de 3.272 
en 540 municipis. La informació dels indicadors socioeconòmics per a cada secció censal es va obtindre del 
cens de 2001 de l’Institut Nacional d’Estadística. Els valors de l’índex de privació obtinguts varien de -2.68 a 
4.21, on un valor més elevat d’aquest índex indica una privació socioeconòmica més alta. Les seccions cen-
sals s’han classificat en 10 grups de municipis segons el nombre d’habitants que tenen.

En la figura 15.1, es mostra la representació gràfica de l’índex de privació per a tota la Comunitat Valencia-
na. La gamma de colors marró mostra les seccions censals que presenten més privació socioeconòmica, 
mentre que la gamma de colors verd representa les seccions censals amb una menys privació. Els colors 
més forts de les dues gammes es corresponen amb els valors més extrems de l’índex de privació (més 
privació).

En la figura 15.2 es mostra la representació gràfica de l’índex de privació a les ciutats d’Alacant, Castelló i 
València.

Figura 15.1. Índex de privació per seccions censals a la Comunitat Valenciana.

Privació social, desigualtat social i impacte en salut  

Actualment se sap que els factors individuals no són suficients per a explicar les causes de la malaltia i la 
mala salut, sinó que és necessari tindre en compte també factors contextuals de l’àrea de residència. La 
privació es refereix a la falta d’accés a recursos, ja siguen materials (habitatge, treball, educació, alimen-
tació, etc.) o socials (drets en relació amb l’ocupació, les activitats familiars, la integració en la comunitat, 
participació formal en les institucions socials, d’oci i educació, etc.). Conèixer les àrees geogràfiques, 
com barris o seccions censals, amb més privació social permet detectar zones susceptibles d’una inter-
venció en salut amb més efectivitat en la reducció de desigualtats socials en salut. 
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Figura	15.2.	Índice	de	privación	por	secciones	censales	en	Alicante,	Castellón	y	
Valencia.	
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Privación	social	en	la	Comunitat	Valenciana	
	
Es	posible	identificar	en	el	conjunto	de	la	Comunitat	Valenciana	y	en	el	seno	de	las	tres	
capitales	 de	 provincia	 las	 áreas	 con	 mayor	 desventaja	 social	 sobre	 las	 que	 sería	
necesario	 intensificar	 las	 intervenciones	y	acciones	adecuadas	para	evitar	el	 impacto	
sobre	la	salud.	
	
	
Referencias	
	
Comisión	para	Reducir	las	Desigualdades	Sociales	en	Salud	en	España.	Análisis	de	
situación	para	la	elaboración	de	una	propuesta	de	políticas	e	intervenciones	para	



92

Figura 15.2. Índex de privació per seccions censals a Alacant, Castelló i València.
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Alacant Castelló València

Privació social a la Comunitat Valenciana

És possible identificar en el conjunt de la Comunitat Valenciana i en el si de les tres capitals de província 
les àrees amb més desavantatge social sobre les quals seria necessari intensificar les intervencions i les 
accions adequades per a evitar l’impacte sobre la salut. 
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Consum de tabac a la Comunitat Valenciana

En els últims anys, el consum de tabac ha seguit una tendència decreixent en el conjunt de la població 
valenciana. Segons les dades de l’enquesta de salut, entre 2001 i 2016, la proporció d’adults fumadors ha-
bituals va descendir d’un 32,0 % a un 19,5 %, amb una caiguda molt més acusada en els homes (de 40,5 % 
a 20,8 %) que en les dones (de 23,8 % a 18,3 %). Aquest descens s’observa en tots els grups d’edat, excepte 
en els homes de 65-74 anys i en les dones de 45-74, en què la proporció de persones fumadores augmenta 
en aquest període.

16. CONSUM DE TABAC I ALCOHOL  
Rosa Mas, Guillermo Vallés, Carmen Barona. Servei de Planificació i Avaluació de Polítiques de Salut. Conse-
lleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Font: Enquesta de salut de la Comunitat Valenciana 

Les conductes no saludables, com el consum de tabac o alcohol, no han d’analitzar-se només com un com-
portament individual, sinó com una conducta socialment construïda que la condiciona l’entorn en què viuen 
les persones. Així, el gènere i uns altres determinants estructurals, com el nivell educatiu o la classe social, són 
elements fonamentals en l’evolució que el tabaquisme ha mostrat en el nostre entorn. Les dones van adoptar 
aquest hàbit més tard que els homes i el seu consum es va concentrar inicialment en les qui ocupaven posi-
cions més favorables en l’escala social. D’una altra banda, en relació amb l’alcohol, han de tindre’s en compte 
els diferents patrons de consum, i diferenciar entre la ingestió d’alcohol en quantitats elevades de manera re-
gular (risc crònic) i el consum intensiu episòdic (‘binge drinking’). Alguns treballs mostren un canvi en el patró 
de consum d’alcohol a Espanya, amb una disminució en la prevalença de persones que beuen en quantitat 
de risc per a la salut de manera mantinguda, enfront d’una tendència creixent de població amb un patró de 
consum intensiu, que concentra la ingestió d’alcohol en un període de temps molt curt. En general, el consum 
de risc per a la salut crònic és més freqüent en edats intermèdies mentre que l’intensiu té més presència entre 
les persones més joves. 

L’impacte de les polítiques de control del consum de tabac és diferent en homes i 
dones  

L’evolució positiva del tabaquisme a la Comunitat Valenciana cap a menys consum de tabac per la po-
blació no afecta per igual homes i dones. Des de 2001, la proporció d’homes fumadors s’ha reduït a la 
meitat, mentre que en les dones el descens ha suposat una mica menys d’un quart. El 2016, el 20,8 % 
dels homes i el 18,3 % de les dones encara fumaven de manera habitual.
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Amb les dades de 2016, s’observa clarament la variació en el consum de tabac en funció de l’edat, amb 
un increment progressiu de la proporció de persones fumadores amb l’edat que té un valor màxim en la 
franja de 45 64 anys, tant en homes (27,9 % fumadors habituals) com en dones (29,9 % fumadores habi-
tuals). En les persones per damunt d’aquesta franja d’edat el tabaquisme descendeix en els dos sexes, de 
manera molt acusada en el cas de les dones. 

Quant al nivell d’estudis, s’observa en general un gradient invers, de manera que la prevalença de pobla-
ció fumadora augmenta a mesura que disminueix el nivell d’estudis. El 2016, un 16,6 % de la població 
de la Comunitat Valenciana amb estudis universitaris és fumadora habitual, enfront d’un 20,3 % de les 
persones amb estudis primaris, finalitzats o no. En els sectors més joves (15-44 anys), són els homes amb 
estudis primaris o sense estudis els qui presenten la proporció de fumadors més elevada, mentre que 
en la població de 45-64 anys són les dones amb menys nivell educatiu les qui en més proporció fumen 
diàriament. 

Figura 16.1. Consum de tabac segons sexe, edat i nivell d’estudis en població adulta.  
Comunitat Valenciana , 2010 i 2016.
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Con	los	datos	de	2016,	se	observa	claramente	la	variación	en	el	consumo	de	tabaco	en	
función	 de	 la	 edad,	 con	 un	 incremento	 progresivo	 de	 la	 proporción	 de	 personas	
fumadoras	con	la	edad	que	alcanza	un	valor	máximo	en	la	franja	de	45-64	años,	tanto	
en	 hombres	 (27,9%	 fumadores	 habituales)	 como	 en	 mujeres	 (29,9%	 fumadoras	
habituales).	 En	 las	 personas	 por	 encima	 de	 esta	 franja	 de	 edad	 el	 tabaquismo	
desciende	en	ambos	sexos,	de	forma	muy	acusada	en	el	caso	de	las	mujeres.		
	
En	cuanto	al	nivel	de	estudios,	se	observa	en	general	un	gradiente	 inverso,	de	forma	
que	 la	 prevalencia	 de	 población	 fumadora	 aumenta	 conforme	 disminuye	 el	 nivel	 de	
estudios.	En	2016,	un	16,6%	de	la	población	de	la	Comunitat	Valenciana	con	estudios	
universitarios	 es	 fumadora	habitual,	 frente	 a	 un	20,3%	de	 las	 personas	 con	estudios	
primarios,	finalizados	o	no.	En	los	sectores	más	jóvenes	(15-44	años),	son	los	hombres	
con	 estudios	 primarios	 o	 sin	 estudios	 los	 que	 presentan	 la	 mayor	 proporción	 de	
fumadores,	mientras	 que	 en	 la	 población	de	 45-64	 años	 son	 las	mujeres	 con	menor	
nivel	educativo	las	que	en	mayor	proporción	fuman	a	diario.		

	
Figura	16.1.	Consumo	de	tabaco	según	sexo,	edad	y	nivel	de	estudios	en	población	

adulta.	Comunitat	Valenciana,	2010	y	2016.	

	
En	la	encuesta	de	2010	se	incluía	población	de	16	y	más	años.	En	la	encuesta	de	2016	se	incluyó	
población	de	15	y	más	años	
	
Fuente:	Encuestas	de	Salud	de	la	Comunitat	Valenciana	2010	y	2016.	Dirección	General	de	Salud	Pública.	

	
La	 comparación	 con	 los	 resultados	 de	 2010	 descubre	 algunas	 diferencias	 en	 la	
evolución	del	tabaquismo	entre	distintos	sectores	de	la	población.	Si	bien	en	el	grupo	
de	personas	más	 jóvenes	 (15-44	años)	se	ha	producido	un	descenso	del	consumo	de	
tabaco	 en	 todos	 los	 niveles	 educativos	 en	 ambos	 sexos,	 no	 así	 en	 la	 franja	 de	 edad	

En l’enquesta de 2010 s’incloïa població de 16 i més anys. En l’enquesta de 2016 es va incloure població de 15 i més anys

Font: Enquesta de salut de la Comunitat Valenciana 2010 i 2016. Direcció General de Salut Pública.
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La comparació amb els resultats de 2010 descobreix algunes diferències en l’evolució del tabaquisme entre 
diferents sectors de la població. Si bé en el grup de persones més joves (15-44 anys) s’ha produït un descens 
del consum de tabac en tots els nivells educatius en els dos sexes, no així en la franja d’edat intermèdia. El 
consum de tabac s’ha incrementat en les dones de 45-64 anys amb menys nivell d’estudis, especialment 
en les qui només tenen estudis primaris complets o incomplets en què la proporció de fumadores s’ha 
duplicat. També resulta significativa la constància de l’hàbit tabàquic en dones i homes de 45-64 anys amb 
estudis superiors.  

L’anàlisi de les desigualtats en la prevalença del tabaquisme segons classe social mostra també un patró di-
ferent en funció de l’edat. Segons les dades de 2016, en la població de 15-44 anys, la proporció de fumadors 
habituals és més elevada entre els homes de classes socials més afavorides (ocupacions no manuals), amb 
un 20,8 % de fumadors enfront del 15,5 % en les classes més desfavorides (ocupacions manuals). En les do-
nes d’aquest grup d’edat no s’observen diferències rellevants. Respecte al 2010 s’adverteix un descens en 
la prevalença de fumadors en les dues categories socials, tant en homes com en dones, però especialment 
marcat en l’estrat més desfavorit (manuals) en què s’ha reduït a la meitat. No obstant això, en la població 
de 45-64 anys, el tabaquisme és més prevalent en les classes socials manuals en els dos sexes (31,9 % en 
homes i 32,3 % en dones). I en comparació amb la situació del 2010 la tendència ha sigut també decreixent, 
excepte en les dones de classe social més desfavorida (treballadores manuals) en què la proporció de fu-
madores s’ha incrementat en una mica més de 10 punts entre 2010 i 2016. 

Consum d’alcohol a la Comunitat Valenciana

Segons les dades de l’Enquesta de salut de la Comunitat Valenciana de 2016, el 57,2 % de la població adulta 
de la Comunitat Valenciana ha consumit begudes alcohòliques en l’últim any (66 % en homes i 49 % en 
dones). El consum va ser habitual (almenys una vegada a la setmana) en un 35,5 % i diari en un 9,7 %. La 
proporció de bevedors habituals és més elevada en els homes, en la franja d’edat de 45 a 64 anys, en els 
col·lectius amb més nivell educatiu i en aquells amb un nivell socioeconòmic alt. Només el 0,4 % de la 
població adulta de la Comunitat Valenciana declara un consum mitjà de diari per damunt dels llindars de 
risc per a la salut (risc crònic). 

Respecte al patró binge drinking (consum intensiu episòdic), un 12,2 % de la població adulta mostra al-
gun episodi de consum intensiu d’alcohol (sis o més unitats de beguda estàndard en homes i cinc o més 
en dones) en l’últim any. Es tracta d’una conducta que afecta sobretot als segments de població més jove 
i en un grau més elevat en els homes (15,5 %) que en les dones (9,2 %) en totes les edats, excepte en el 
grup de 15 24 anys en què la proporció de xiques que han consumit alcohol de manera intensiva supera 
la de xics en quasi sis punts. 
. 

Desigualtats socials en el consum de tabac    

En la població més jove, tant en homes com en dones, el consum de tabac ha descendit en tots els 
nivells d’educació i classe social, especialment en els sectors més desfavorits. En les edats intermèdies 
(45-64 anys), el tabaquisme ha augmentat en les dones amb menys nivell d’estudis i en les d’estrats 
socials més desfavorits, en què s’accentuen les desigualtats.
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Figura 16.2. Freqüència del consum intensiu d’alcohol en l’últim any segons sexe i edat.  
Comunitat Valenciana, 2016.

Un element que s’ha de valorar és la periodicitat amb què es repeteixen els episodis de consum intensiu. 
En conjunt, el 3,9 % de la població de 15 i més anys ha consumit alcohol de manera intensiva almenys una 
vegada al mes en l’últim any (4,9 % en homes i 2,9 % en dones). De nou, entre els més joves (15-24 anys) 
la proporció de dones que declara haver begut alcohol de manera intensiva amb una freqüència mínima 
mensual és superior a la dels homes (respectivament, 6,1 % versus 4,1 %).

Igual que per al consum habitual d’alcohol, la distribució del patró binge drinking segons el nivell d’estudis 
mostra un gradient ascendent, i és més prevalent en els estrats de població amb més formació. El 15,5 % 
de la població de la Comunitat Valenciana amb estudis universitaris ha consumit alcohol de manera inten-
siva en l’últim any, enfront del 8,1 % de les persones amb estudis primaris complets o incomplets. Aquest 
gradient és molt evident en la població més jove (15-44 anys) i menys marcat en els grups de més edat. 

També s’hi observen diferències en funció de la classe social. En els homes més joves (15-44 anys), la pro-
porció de bevedors de risc agut és lleugerament superior en les classes socials més baixes (ocupacions 
manuals: 19,8 %; ocupacions no manuals: 17,3 %) mentre que en els grups d’edat intermèdia (45-64 anys) 
la distribució s’inverteix (manuals: 13,3 %; no manuals: 18,6 %). En les dones, el patró de consum intensiu 
episòdic és més prevalent en aquelles amb millor posició socioeconòmica, independentment de l’edat 
(manuals: 6,4; no manuals: 14,3 %).

.

Font: Enquesta de salut de la Comunitat Valenciana 2016. Direcció General de Salut Pública.

Gènere i consum d’alcohol en joves  

S’observa un canvi de tendència en el patró de consum intensiu d’alcohol, tradicionalment més fre-
qüent entre els homes, cap a una convergència en l’adopció d’aquesta pràctica per part de les dones. 
En la població més jove (15-24 anys), la proporció de xiques que consumeixen begudes alcohòliques 
de manera intensiva és superior a la de xics (20,3 versus 14,5 %) i, a més, la freqüència amb què es repe-
teixen aquests episodis és també superior en elles.
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17. MORTALITAT I MORBIDITAT ATRIBUÏBLE AL TABAC    
Consol Sabater Gregori, Javier Peñalver Herrero, Carmen Alberich, Jordi Pérez Panadés, Inma Melchor Alós. 
Servei d’Estudis Epidemiològics i Estadístiques Sanitàries. Registre de Mortalitat de la Comunitat Valencia-
na. Direcció General de Salut Pública. Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
Pedro Palao. Hospital General d’Elx. Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
Joan Quiles. Servei de Promoció de la Salut i Prevenció en les Etapes de la Vida. Direcció General de Salut 
Pública. Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Font: Registre de Mortalitat i Sistema d’Informació de Càncer de la Comunitat 
Valenciana 

El tabaquisme és una dels principals causes de morbimortalitat evitable i prematura. El consum de tabac es 
relaciona amb més de 25 malalties, i és responsable del 85 % dels casos de càncers de pulmó, del 75 % de les 
bronquitis cròniques i del 25 % de les cardiopaties isquèmiques. El 80 % dels més de mil milions de fumadors 
que hi ha al món viuen en països d’ingressos baixos o mitjans, en què la càrrega de morbiditat i mortalitat 
associada al tabac és més elevat. La prevalença de tabaquisme augmenta en molts països en vies de desen-
volupament, mentre que lentament i de manera constant disminueix en alguns països d’ingressos elevats. La 
regió europea de l’OMS té actualment la prevalença més alta de consum de tabac en adults de més de 15 anys 
entre totes les regions de l’OMS: prop del 41 % en homes i del 22 % en dones fumen actualment. El consum 
directe de tabac és actualment responsable de la mort de 5 milions de persones aproximadament en tot el 
món, moltes ocorregudes de manera prematura. El 12 % dels morts entre adults majors de 30 anys, es poden 
atribuir al consum de tabac. S’estima que 600.000 persones moren addicionalment com a conseqüència del 
tabaquisme passiu. Per al 2020 els estimacions situen el tabac com a responsable del 18 % de les morts en els 
països desenvolupats i de l’11 % en els països en vies de desenvolupament. El tabaquisme és responsable d’1,6 
milions de morts prematures i el cost econòmic per consum de tabac anual als països de la UE es troba entre 98 
i 130 milions d’euros. L’evolució temporal (1979-2006) mostra un descens en la mortalitat que es pot atribuir en 
homes i un ascens en dones.

Mortalitat atribuïble al tabac: diferències i similituds en dones i homes   

A la Comunitat Valenciana, segons l’última enquesta de salut (ESCV, 2016), la prevalença per consum de 
tabac ha disminuït en els últims 15 anys, i ha passat del 32 % al 19,5 %. El descens ha sigut superior en els 
homes que en les dones. 

S’estima que a la Comunitat Valenciana el nom de morts que es poden atribuir al consum de tabac l’any 
2001 va ser de 5.973 (homes i dones), l’any 2005 de 6.725 (H i D), i l’any 2010 de 6.513 (H i D), que represen-
ta el 16 %, el 17 % i el 16 % respectivament del total de defuncions produïdes en la població de 35 o més 
anys. La mortalitat atribuïble va ser més alta en homes en els tres anys descrits, que ha experimentat un 
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increment del 9 % entre 2001 i 2010, i és més notable aquest increment en les dones. El pes dels homes en 
els tres períodes estudiats es troba al voltant del 78 % i en les dones, del 21 %.

Taula 17.1. Morts que es poden atribuir al tabac segons causa.  
Comunitat Valenciana, 2001, 2005 i 2010.

De les tres principals causes de mortalitat que es poden atribuir al tabac al de les neoplàsies és al que més 
morts s’atribueixen, representat en els homes el 2010 el 48,5 %. En les dones el patró és distint: les malalties 
cardiovasculars s’estima que tenen l’any 2001 el 50,6 % de les morts, i el 2010 es redueix al 47,6 %. Pel que 
fa a les neoplàsies en les dones en el període inicial suposaven un 19,3 %, i aquest percentatge s’ha incre-
mentat en l’últim període analitzat al 28,5 %.

El tabaquisme s’ha relacionat amb tumors del tracte aerodigestiu superior, tumors de tràquea, bronquis i 
pulmó, de pàncrees, de cèrvix, de bufeta urinària i de ronyó i altres tumors en tracte urinari. 

En els tres anys analitzats s’observa que la neoplàsia de tràquea, bronquis i pulmó tant en homes com en 
dones és la que més defuncions va aportar-hi.

  

Causes de mort  2001 2005 2010 2001 2005 2010

Neoplàsies 2192 2345 2444 232 321 421
 (45,9%) (45,3%) (48,5%) (19,3%) (20,8%) (28,5%)

Malalties cardiovasculars 1357 1416 1388 608 745 704
 (28,4%) (27,3%) (27,6%) (50,6%) (48,3%) (47,6%) 

Malalties respiratòries 1223 1421 1203 361 477 353
 (25,6%) (27,4%) (23,9%) (30,1%) (30,9%) (23,9%) 

Total 4772 5182 5035 1201 1543 1478

HOMES DONES

Entre parèntesis, el percentatge de morts per causa atribuïble al tabac en cada un dels grups de causes i per any

Font: Registre de Mortalitat Comunitat Valenciana. Direcció General de Salut Pública.
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Taula 17.2. Morts que es poden atribuir al tabac per càncer.  
Comunitat Valenciana, 2001, 2005 i 2010.

En totes els edats i per tots els tipus de neoplàsies el nombre de defuncions va ser superior en homes que 
en dones, encara que cal destacar canvis estadísticament  significatius entre l’any 2001 i 2010: en homes 
s’han produït descensos en neoplàsia de bronquis, tràquea i pulmó (de 160,3 a 138,0) i en les dones la taxa 
ha augmentat de 6,3 a 12,4 casos per 105.

  

Causes de mort 2001 2005 2010 2001 2005 2010

Neoplàsies 2.192 2.345 2.444 232 321 421

Tracte aerodigestiu superior 347 369 364 28  38 43 
 (15,8%) (15,7%) (15%) (12%) (11,8%) (10,2%) 

Tràquea, bronquis, pulmó 1.558 1.630 1.701 143 193 270 
 (71%) (69,5%) (69,6%) (62%) (60%) (64%) 

Pàncrees 73 77 96 37 52 66 
 (3,3%) (3,3 %) (3,9 %) (16%) (16,2%) (16%)  

Cèrvix    5 10 9 
    (2,2%) (3%) (2%)

Bufeta urinària 168 216 230 15 24 27 
 (7,7%) (9,2%) (9,4%) (6,5%) (7,5%) (6,4%)

Ronyó, altres en tracte urinari 46 53 53 4 4 6
  (2,1%)  (2,3%)  (2,2%)  (2%)  (1,2%)  (1,4%)

HOMES DONES

Font: Registre de Mortalitat de la Comunitat Valenciana. Direcció General de Salut Pública.
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Taula 17.3. Taxes de mortalitat per càncer per 100.000 habitants que es poden atribuir al tabac.  
Comunitat Valenciana, 2001, 2005 i 2010

.

Incidència de càncer per tabaquisme

Tenint en compte els grups tumorals relacionats en el consum de tabac que s’han utilitzat pel càlcul de la 
mortalitat atribuïble, hem estimat l’impacte en l’ocurrència que d’aquests tumors en els anys 2007, 2010 i 
2013 amb l’objectiu d’expressar la magnitud d’aquesta patologia a la Comunitat Valenciana. 

Les dades que presentem estan extretes del Sistema d’Informació de Càncer (SIC) de la Comunitat Valen-
ciana dels anys 2007, 2010 i 2013.

  

Tipus de neoplàsia 2001 2005 2010 2001 2005 2010

Tracte aerodigestiu superior  34,4 32,6 28,4 1 1,4 1,8

Tràquea, bronquis i pulmó  160,3 150,2 138 6,3 9,6 12,4

Pàncrees 6 5,7 6,5 0,9 1,4 1,9

Coll d’úter -- -- -- 0,3 0,5 0,4

Bufeta urinària 16,5 18,9 18,8 0,2 0,4 0,5

Ronyó i/o altre tumor en tracte urinari 4,3 4,5 4,1 0 0 0,1

HOMES DONES

Font: Registre de Mortalitat de la Comunitat Valenciana. Direcció General de Salut Pública.

Morts atribuïbles al tabac a la Comunitat Valenciana 

Al llarg dels anys que hem estimat la mortalitat per càncer que es pot atribuir al tabac mostra una ten-
dència ascendent en els dos sexes, més notable en dones. L’augment en les dones ha suposat un 23 
% de l’any 2001 al 2010, en canvi en homes ha sigut un 5,5 %. El grup de grans causes amb més morts 
atribuïbles al tabac ha sigut el de les neoplàsies, i és en el grup de pulmó en què l’augment en les dones 
és més notable. El nombre de morts en el grup de pulmó ha sigut quasi del doble en les dones que en 
els homes. De fet, en les dones la taxa de mortalitat per càncer de pulmó s’ha duplicat entre 2001 i 2010 
(de 6,3 casos cada 100000 habitants ha passat a 12,4 casos cada 10000 habitants).
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Freqüència dels nous diagnòstics de tumors relacionats en el tabac per sexe 

En els homes, el tumor de pulmó ocupa el primer lloc, la bufeta urinària i el ronyó se situen en el 
segon i el tercer lloc. En les dones des de 2007 el tumor per càncer de pulmó es col·loca en el primer 
lloc, i està augmentant. Hi segueixen els tumors de bufeta i pàncrees. En els altres grups de tumors 
s’observen oscil·lacions en els diferents anys. El càncer de pulmó en dones és el tumor, dels relacio-
nats en el tabaquisme, que més augmenta en els últims anys i evoca, a distància, un patró similar 
al dels homes. S’apunta que l’exposició més tardana de les dones al tabac pot ser la responsable 
d’aquests canvis.
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MUERTES	ATRIBUIBLES	AL	TABACO	EN	LA	COMUNITAT	VALENCIANA	
	
A	lo	largo	de	los	años	que	hemos	estimado	la	mortalidad	por	cáncer	que	se	puede	
atribuir	al	tabaco	muestra	una	tendencia	ascendente	en	los	dos	sexos,	más	notable	en	
mujeres.	El	aumento	en	las	mujeres	ha	supuesto	un	23	%	del	año	2001	al	2010,	en	
cambio	en	hombres	ha	sido	un	5,5	%.	El	grupo	de	grandes	causas	con	más	muertes	
atribuibles	al	tabaco	ha	sido	el	de	las	neoplasias,	y	es	en	el	grupo	de	pulmón	en	el	que	
el	aumento	en	las	mujeres	es	más	notable.	El	número	de	muertes	en	el	grupo	de	
pulmón		ha	sido	casi	del	doble	en	las	mujeres	que	en	los	hombres.	De	hecho,	en	las	
mujeres	la	tasa	de	mortalidad	por	cáncer	de	pulmón	se	ha	duplicado	entre	2001	y	2010	
(de	6,3	casos	cada	100000	habitantes	ha	pasado	a	12,4	casos	cada	10000	habitantes).	
	

	
INCIDENCIA	DE	CÁNCER	POR	TABAQUISMO	
	
Teniendo	en	cuenta	 los	grupos	tumorales	relacionados	en	el	consumo	de	tabaco	que	
se	han	utilizado	para	el	cálculo	de	la	mortalidad	atribuible,	hemos	estimado	el	impacto	
en	la	ocurrencia	que	de	estos	tumores	en	los	años	2007,	2010	y	2013	con	el	objetivo	
de	expresar	la	magnitud	de	esta	patología	en	la	Comunitat	Valenciana.			
	
Los	datos	que	presentamos	están	extraídas	del	Sistema	d’Informació	de	Càncer	 (SIC)	
de	la	Comunitat	Valenciana	de	los	años	2007,	2010	y	2013.	

	
Figura	17.1.	Incidencia	(nuevos	diagnósticos)	de	tumores	relacionados	en	el	tabaco	por	sexo.	

Comunitat	Valenciana,	2007-2013.	
	

	
	
Fuente:	Sistema	d’Informació	de	Càncer	de	la	Comunitat	Valenciana.	2007-2013.	Direcció	General	de	
Salut	Pública.	
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Tumors	relacionants	amb	el	tabaquisme.	Incidència	en	el	periode	2007	- 2013Figura 17.1. Incidència (nous diagnòstics) de tumors relacionats en el tabac per sexe.  
Comunitat Valenciana, 2007-2013.

Fuente: Sistema d’Informació de Càncer de la Comunitat Valenciana. 2007-2013. Direcció General de Salut Pública.
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18. SOBREPÈS I OBESITAT   
Carmen Barona, Mª Ángeles Irles, Rosa Mas, Guillermo Vallés. Direcció General de Salut Pública. Conselleria 
de Sanitat Universal i Salut Pública.

Font: Enquesta de salut de la Comunitat Valenciana 

L’obesitat i el sobrepès han aconseguit caràcters d’epidèmia a escala mundial i representen un dels màxims rep-
tes actuals per a la salut pública. El seu abordatge requereix que els entorns i les comunitats siguen favorables 
i influïsquen en les eleccions de les persones, de manera que l’opció més senzilla (la més accessible, disponible i 
assequible) siga la més saludable en matèria d’alimentació i activitat física periòdica.

Excés de pes: sobrepès i obesitat  

Els xiquets i xiquetes obesos i amb sobrepès tendeixen a continuar sent-ho en l’edat adulta i tenen més 
probabilitat de patir en edats més primerenques malalties com la diabetis i les malalties cardiovasculars. 
D’acord amb l’índex de massa corporal (IMC calculat amb les dades declarades) en l’última enquesta de 
salut (ESCV2016) una de quarta part de la població infantojuvenil (2-17 anys) presenta excés de pes. Com 
ja s’havia observat en les enquestes anteriors, la intensitat d’aquest problema és desigual en funció de 
característiques de la població determinades. Així, la prevalença és superior en el sexe masculí, de manera 
que un 16,3% dels xics té sobrepès i un 12,5 % és obés, mentre que en les xiques, aquestes xifres se situen 
en un 11,5 % i 9,3 %, respectivament.

El problema és encara més manifest en la població adulta (≥ 18 anys) que es veu afectada en un 51 % (35,1 
% sobrepès i 15,8 % obesitat) i manté el patró de més freqüència en els homes (44,6 % amb sobrepès i 16,7 
% amb obesitat) que en les dones (26,1 % amb sobrepès i 14,9 % amb obesitat).

En els dos sexes, la proporció de persones amb excés de pes segueix una tendència creixent amb l’edat, fins 
a arribar a afectar més de dos terços de les de 65 o més anys (71,4 % dels homes i 62 % de les dones). No 
obstant això, la comparació de les xifres amb les de l’enquesta de salut de 2010 permet observar un des-
cens lleuger per a tots els grups d’edat en els dos sexes i que és especialment manifest en el grup d’homes 
de 18-24 anys (29,6 % el 2010 i 13,4 % el 2016). 

També cal destacar l’impacte d’altres variables socials com el nivell d’estudis en la distribució de l’excés de 
pes. En població infantojuvenil a mesura que s’incrementa el nivell d’estudis de la persona de referència de 
la llar, més baixa és la prevalença de sobrepès i obesitat. En persones adultes s’observen diferències signi-
ficatives per nivell d’estudis que són més marcades entre les dones, de manera que les d’estudis primaris 
tenen molta més probabilitat de tindre excés de pes que les que tenen nivells elevats d’educació, mentre 
que aquesta diferència entre els homes és molt menys marcada. 
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de	peso	que	 las	que	 tienen	niveles	 altos	de	educación,	mientras	que	esta	diferencia	
entre	los	hombres	es	mucho	menos	marcada.		
	

Figura	18.1.	Sobrepeso	y	obesidad	en	población	infantil	y	adulta.	Comunitat	
Valenciana,	2010	y	2016.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Fuente:	Encuesta	de	Salud	de	la	Comunitat	Valenciana.	Dirección	General	de	Salud	Pública.	
	
Factores	relacionados:	alimentación	y	actividad	física		
	
Entre	 los	 factores	 del	 entorno	 que	 favorecen	 el	 exceso	 de	 peso,	 sin	 duda	 la	
alimentación	y	la	actividad	física	juegan	un	papel	primordial.	La	denominada	transición	
nutricional	de	las	últimas	décadas	ha	supuesto	un	reemplazo	de	la	dieta	tradicional	por	
otras	 con	una	mayor	densidad	energética,	que	 implica	más	grasa,	principalmente	de	
origen	animal,	y	más	azúcar	añadido	en	los	alimentos,	unido	a	una	disminución	de	la	
ingesta	de	carbohidratos	complejos	y	de	fibra.		
	

Figura 18.1. Sobrepès i obesitat en població infantil i adulta.  
Comunitat Valenciana, 2010 i 2016.

Factors relacionats: alimentació i activitat física
  
Entre els factors de l’entorn que afavoreixen l’excés de pes, sens dubte l’alimentació i l’activitat física hi 
juguen un paper primordial. La denominada transició nutricional de les últimes dècades ha suposat un 
reemplaçament de la dieta tradicional per altres amb més densitat energètica, que implica més greix, prin-
cipalment d’origen animal, i més sucre afegit en els aliments, unit a una disminució de la ingesta de carbo-
hidrats complexos i de fibra. 

El consum de fruites i verdures millora a la Comunitat, on en els últims 10 anys s’observa un increment 
del percentatge de població menor de 15 anys que consumeix diàriament fruita (54,3 % el 2005 i 63,7% 
el 2016), i en menys mesura verdures (28,5 % i 31,3 %). No obstant això, aquest increment ha tingut un 
impacte desigual entre la població, vinculat al nivell d’educació. Mentre que en els menors de famílies amb 
estudis universitaris, l’increment del consum diari de fruita entre 2005 i 2016 va ser de 10 punts (del 64,3 % 
al 75,8 %), en les d’estudis primaris va ser només de set punts (del 51,2 % al 58 %). En els adults el consum 
diari de fruites també s’ha incrementat en el mateix període del 65 % al 72,1 % i el de verdures del 48 % al 
67,1 %, respectivament.

Font: Enquesta de salut de la Comunitat Valenciana. Direcció General de Salut Pública.
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Enfront d’això cal destacar la proporció elevada de menors que consumeixen diàriament begudes ensucra-
des (10,1 % el 2016 enfront del 4,7 % del 2010) així com pastissos i productes de brioixeria (4,14 % el 2016 i 
5 % el 2010). En els adults, a més de mantindre’s la proporció dels quals consumeixen diàriament begudes 
ensucrades entorn del 10 % és important destacar que un 15 % declara afegir sal als aliments una vegada 
servits (18,5 % d’homes i 11,7 % de dones), pràctica que es redueix a mesura que avança l’edat. 

Els canvis alimentaris es combinen amb canvis de conductes cap a una reducció de l’activitat física en el tre-
ball i durant el temps d’oci. El sedentarisme es reconeix com un determinant cada vegada més important 
de la salut, vinculat en gran mesura a la vida a les ciutats, les noves tecnologies, l’oci passiu i l’augment de 
l’accés als transports.

El comportament d’aquest indicador a la Comunitat Valenciana ha seguit una tendència diferent en pobla-
ció adulta i infantil. En l’adulta probablement la perspectiva de gènere contribueix notablement a explicar 
que el descens del sedentarisme en temps d’oci entre 2005 i 2016 és menys acusat en les dones i manté 
diferències importants entre sexes. En la població infantil, entre 2001 i 2010 l’activitat sedentària en temps 
lliure va tindre un increment continu. No obstant això, l’ESCV 2016 mostra un canvi de tendència, amb dis-
minucions de prevalença especialment importants entre les xiques de 5-9 anys en què les xifres de seden-
tarisme en temps lliure s’igualen a les dels xics (15,9 % i 15,2 % respectivament). No ocorre el mateix amb el 
grup de 10-14 anys en què es manté l’impacte de gènere (20,5 % de xiques i 13,5 % de xics) amb una bretxa 
similar a la de la població adulta.

Figura 18.2. Evolució de la prevalença de població infantil (6-14 anys) i adulta sedentària en el temps lliure.  
Comunitat Valenciana, 2001-2016.

Les polítiques de promoció d’una alimentació saludable tenen un impacte desigual en 
la població 

L’evolució positiva cap a un consum més elevat de fruita i verdura no s’ha produït de manera proporcio-
nal en tots els grups socials, ha tingut més reflex entre la població més afavorida. 

Font: Enquesta de salut de la Comunitat Valenciana. Direcció General de Salut Pública.
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En la població infantojuvenil és especialment rellevant el temps d’oci que inverteix en activitats sedentàries 
derivades de l’ús de noves tecnologies, amb una mitjana de 2,54 (DE 1,64) hores diàries, sense que s’obser-
ven a penes diferències entre sexes o grups d’edat.

El temps d’oci dedicat a l’ús de noves tecnologies excedeix el recomanat 

Segons les recomanacions de l’Estratègia de promoció de la salut i prevenció en el Sistema Nacional 
de Salut (Ministeri de Sanitat, Seguretat Social i Igualtat, 2015), el 21,3 % de la població < 15 anys no 
compleix les recomanacions sobre el temps dedicat entre setmana a l’ús de noves tecnologies i el 
41,2 % no el compleix en caps de setmana. Els percentatges són especialment cridaners en el grup de 
menors de 5 anys, en què el grau d’incompliment és del 49,5 % entre setmana i del 57,5 % en els caps 
de setmana.
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19. TREBALLADORS IMMIGRANTS, CONDICIONS DE  
TREBALL I SALUT PERCEBUDA   
Ana Cayuela. Grup d’Investigació en Salut Pública, Universitat d’Alacant.
Andrés Alonso Agudelo Suárez. Universitat d’Antioquia.
Laia Ferrer Serret. Centre d’Estudis Epidemiològics sobre les ITS i sida de Catalunya.
Javier Campos Serna. The Royal Wolverhampton NHS Trust. New Cross Hospital.
Emily Felt. Hospital Vall d’Hebron.
Elena Ronda. Grup d’Investigació en Salut Pública, Universitat d’Alacant.

Font: Projecte “Treball, immigració i salut en una cohort de població immigrant a Es-
panya” (P114/01146), que han finançat l’Institut de Salut Carles III i el Fons Europeu 
de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea 

Espanya es va caracteritzar per ser un país d’emigrants fins a mitjan anys 80, quan va passar a convertir-se en 
un país eminentment receptor. Entre 2002 i 2008 hi van arribar més de quatre milions de persones nascudes 
fora del país per a residir a Espanya. El motiu principal d’iniciar aquest procés va ser per raons econòmiques i 
laborals. Amb la crisi econòmica moltes de les persones immigrants es van veure obligades a retornar als paï-
sos d’origen o a altres destinacions. La Comunitat Valenciana ha sigut una de les principals àrees receptora de 
persones immigrants a Espanya, després de Catalunya i la Comunitat de Madrid. En l’actualitat, en el total de 
població ocupada, les persones immigrants representen l’11 % a Espanya i el 14 %, a la Comunitat Valenciana. 
A aquestes xifres caldria afegir les persones treballadores immigrants en ocupació informal i que no apareixen 
en les estadístiques oficials. 

Salut de la població immigrant

Està ben documentat l’anomenat “efecte de l’immigrant sa”, referit al fet que les persones nouvingudes 
tenen, de mitjana, millor salut que els seus parells al país d’origen i, fins i tot, millor que els seus parells del 
país receptor, encara que a mesura que augmenta el temps de residència al país receptor aquest avantatge 
desapareix o s’inverteix. Això s’explica pel fet que sovint les persones immigrants presenten més vulne-
rabilitat social que la població autòctona que pateixen condicions de vida i treball deficients. Es vinculen 
amb aquesta situació de vulnerabilitat de les persones immigrants factors tals com el treball en condicions 
de contractació irregulars, la situació també irregular de residència, el fet de viure en zones de risc social 
elevat, les dificultats d’accés als serveis sanitaris, l’acceptació de treball en pitjors condicions per la situa-
ció de dependència econòmica pròpia o d’altres familiars, els problemes de comunicació relacionats amb 
l’idioma, les diferències etnoculturals i el desconeixement de riscos i mesures preventives en el treball. Així, 
diversos estudis fets a l’inici de l’arribada i durant la crisi econòmica van mostrar el risc més elevat d’aquest 
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col·lectiu, en comparació amb la població autòctona, de patir exposicions perjudicials i presentar alguns 
problemes de salut i lesions per accidents de treball. 

El 2014 i en el marc del Subprograma immigració i salut del Consorci d’Investigació Biomèdica de Salut Pú-
blica (CIBERESP), es va constituir el Projecte d’estudis longitudinals de famílies immigrants (PELFI). Formen 
el PELFI diversos grups participants i inclou subcohorts a Alacant, Barcelona i Badalona. Els resultats que es 
mostren en aquest informe s’han elaborat a partir de les dades corresponents a les famílies de la subcohort 
d’Alacant. Inclou informació sobre 113 persones adultes, procedents de Colòmbia i l’Equador, que fa que 
estan a Espanya entre 10 i 15 anys (70 %), un 38 % són famílies monoparentals, el 40 % té persones depen-
dents al seu país d’origen i un 10 % no tenen permís de residència/treball. El 96 % d’aquestes persones són 
treballadors manuals (en comparació, 52 % dels treballadors a Espanya es classifiquen en aquesta catego-
ria) i el 33 % estan desocupades (17 % en el cas de les persones nascudes a Espanya).

Condicions de treball i ocupació

En comparació amb la població espanyola, els treballadors immigrants residents a Alacant tenen amb més 
freqüència salaris insuficients, horaris irregulars en el treball i ocupació informal.

Figura 19.1. Condicions de treball i ocupació adverses segons lloc de naixement.  
Alacant, 2015.

Font: Estudi PELFI.
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comparación	 con	 la	 población	 autóctona,	 de	 padecer	 exposiciones	 perjudiciales	 y	
presentar	algunos	problemas	de	salud	y	lesiones	por	accidentes	de	trabajo.		
	
En	 2014	 y	 en	 el	 marco	 del	 Subprograma	 Inmigración	 y	 Salud	 del	 Consorcio	 de	
Investigación	 Biomédica	 de	 Salud	 Pública	 (CIBERESP),	 se	 constituyó	 el	 “Proyecto	 de	
Estudios	Longitudinales	de	Familias	Inmigrantes	(PELFI)”.	PELFI	está	formado	por	varios	
grupos	 participantes	 e	 incluye	 sub-cohortes	 en	 Alicante,	 Barcelona	 y	 Badalona.	 Los	
resultados	 que	 se	muestran	 en	 este	 informe	 se	 han	 elaborado	 a	 partir	 de	 los	 datos	
correspondientes	a	las	familias	de	la	subcohorte	de	Alicante.	Incluye	información	sobre	
113	personas	adultas,	procedentes	de	Colombia	y	Ecuador,	que	llevan	en	España	entre	
10	 y	 15	 años	 (70%),	 un	 38%	 son	 familias	 monoparentales,	 el	 40%	 tiene	 personas	
dependientes	en	su	país	de	origen	y	un	10%	no	tienen	permiso	de	residencia/trabajo.	
El	 96%	 de	 estas	 personas	 son	 trabajadores	 manual	 (en	 comparación,	 52%	 de	 las	
personas	 trabajadoras	 en	 España	 se	 clasifican	 en	 esta	 categoría)	 y	 el	 33%	 están	
desempleadas	(17%	en	el	caso	de	las	personas	nacidas	en	España).	
	
Condiciones	de	trabajo	y	empleo	
	
En	 comparación	 con	 la	 población	 española,	 las	 personas	 trabajadoras	 inmigrantes	
residentes	 en	 Alicante	 refieren	 con	mayor	 frecuencia	 salarios	 insuficientes,	 horarios	
irregulares	en	el	trabajo	y	empleo	informal.	
	
Figura	19.1.	Condiciones	de	trabajo	y	empleo	adversas	según	lugar	de	nacimiento.	

Alicante,	2015.	

	
Fuente:	Estudio	PELFI.	
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Salut percebuda en els treballadors immigrants

La salut autopercebuda és un indicador àmpliament utilitzat en salut pública perquè permet agrupar els 
diferents problemes de salut en una sola categoria, molt útil quan es manegen xifres de població general. 
És un indicador que s’ha relacionat amb la prevalença de malalties cròniques, l’ús de serveis sanitaris i la 
mortalitat. 

Figura 19.2. Salut autopercebuda segons lloc de naixement.  
Alacant, 2015.

Font: Estudi PELFI.

Condicions de treball i ocupació

Els treballadors immigrants presenten pitjors condicions de treball i ocupació que els nascuts a Espan-
ya. Les situacions negatives que amb més freqüència presenten els treballadors immigrants a Alacant 
són tindre un salari que no permet afrontar despeses inesperades (53 %) i no tindre un horari regular de 
dia (46 %), en els dos casos amb freqüències notablement per damunt de les quals indiquen els treba-
lladors nascuts a Espanya. La freqüència d’exposició a estrés en el treball és la més elevada, encara que 
en aquest cas sense diferències entre les persones que treballen nascudes a Espanya i les procedents 
d’altres països. 

	

109	

	
Los	trabajadores	inmigrantes	presentan	peores	condiciones	de	trabajo	y	empleo	que	
los	nacidos	en	España.	Las	situaciones	negativas	que	con	mayor	frecuencia	refieren	las	
personas	trabajadoras	inmigrantes	en	Alicante	son	tener	un	salario	que	no	permite	
afrontar	gastos	inesperados	(53%)	y	no	tener	un	horario	regular	de	día	(46%),	en	
ambos	casos	con	frecuencias	notablemente	por	encima	de	las	que	refieren	las	
personas	trabajadoras	nacidas	en	España.	La	frecuencia	de	exposición	a	estrés	en	el	
trabajo	es	la	más	elevada,	aunque	en	este	caso	sin	diferencias	entre	las	personas	
trabajadoras	nacidas	en	España	y	las	procedentes	de	otros	países.		
	
	
Salud	percibida	en	los	trabajadores	inmigrantes	
	
La	salud	autopercibida	es	un	indicador	ampliamente	utilizado	en	salud	pública	porque	
permite	agrupar	 los	diferentes	problemas	de	salud	en	una	sola	categoría,	muy	útil	al	
manejar	 cifras	 de	 población	 general.	 Es	 un	 indicador	 que	 se	 ha	 relacionado	 con	 la	
prevalencia	de	enfermedades	crónicas,	el	uso	de	servicios	sanitarios	y	la	mortalidad.		
	

Figura	19.2.	Salud	autopercibida	según	lugar	de	nacimiento.	Alicante,	2015.	
	

	
Fuente:	Estudio	PELFI.	
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Condicions de treball i salut autopercebuda

Els treballadors immigrants presenten pitjors nivells de salut autopercebuda (47,8 % mostren un estat 
de salut “regular”, “dolent” o “molt dolent”) que els nascuts a Espanya (20,9 % en la mateixa situació). La 
freqüència d’aquesta mateixa percepció negativa de la pròpia salut és encara superior en el subgrup de 
persones amb pitjors condicions de treball. Així, un 63 % de les persones immigrants que tenen almenys 
dos treballs al mateix temps mostren mal estat de salut percebuda, i un 55 % de les persones immigrants 
que treballen amb salaris insuficients declaren trobar-se en la mateixa situació.   
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Diferències de gènere en la comunicació de sospita de malalties professionals  

El reconeixement d’una malaltia com a malaltia professional passa per diversos filtres, sanitaris i legals. No 
totes les comunicacions de sospita de malalties professionals que es registren en els sistemes de vigilància 
per a aquestes patologies, com el SISVEL a la Comunitat Valenciana, acaben en reconeixement de malaltia 
professional. De fet, a Espanya, com en la majoria de països europeus, es reconeixen més malalties pro-
fessionals en homes que en dones. No obstant això, les sospites de malalties professionals comunicades 
al SISVEL afecten amb més freqüència dones que homes. El 2016 es van comunicar 4193 sospites de les 
quals el 60 % corresponien a dones. Durant tot el període 2011-2016 la taxa de comunicació de sospites de 
malalties professionals és més elevada en dones.

20. DESIGUALTATS DE GÈNERE EN EL RECONEIXEMENT 
DE MALALTIES PROFESSIONALS   
Encarna Santolaria Bartolomé, Valentín Esteban Buedo, Patrick Cadeddu Martín. Servei de Promoció de la 
Salut i Prevenció en l’Entorn Laboral. SGPSP: Direcció General de Salut Pública. Conselleria de Sanitat Uni-
versal i Salut Pública.

Font: Sistema d’Informació Sanitària i Vigilància Epidemiològica Laboral (SISVEL) 
de la Comunitat Valenciana 

Hi ha desigualtats de gènere importants en les condicions d’ocupació i de treball, així com en els problemes de 
salut relacionats amb aquest. No obstant això, les estadístiques de malalties professionals no sempre mostren 
aquestes diferències. A més d’haver-hi un subregistre important de malalties professionals, que impedeix tindre 
un coneixement real del mal sobre la salut d’origen laboral, els sistemes de reconeixement i indemnització de les 
malalties professionals no són neutres respecte al gènere, i s’han descrit biaixos de gènere en el reconeixement 
d’aquestes malalties. 
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Figura 20.1. Taxes de comunicació de sospita de malaltia professional  
(per 100.000 habitants) en població > 15 anys, totals i per sexe.  

Comunitat Valenciana, 2011-2016.

Per diagnòstic, les malalties osteomusculars es comuniquen amb més freqüència en dones que en homes, 
amb una raó dones/homes de 2,2 per al grup de malalties del sistema nerviós, en què s’inclou la síndrome 
del túnel carpià i d’1,25 per al grup de malalties del sistema osteomioarticular. Per contra, les malalties res-
piratòries i els tumors es comuniquen més freqüentment en homes que en dones.
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Fuente:	 Sistema	 de	 Información	 Sanitaria	 y	 Vigilancia	 Epidemiológica	 Laboral	 (SISVEL).	 Dirección	
General	de	Salud	Pública.	
	
Por	diagnóstico,	las	enfermedades	osteo-musculares	se	comunican	con	mayor	
frecuencia	en	mujeres	que	en	hombres,	con	una	razón	mujeres/hombres	de	2,2	
para	el	grupo	de	Enfermedades	del	sistema	nervioso,	donde	se	incluye	el	síndrome	
del	túnel	carpiano	y	de	1,25	para	el	grupo	de	Enfermedades	del	sistema	
osteomioarticular.	Por	el	contrario,	las	enfermedades	respiratorias	y	los	tumores	
son	comunicados	más	frecuentemente	en	hombres	que	en	mujeres.	

	
Tabla	20.1.	Tasas	de	comunicación	de	sospecha	de	enfermedad	profesional	(por	

100.000	habitantes)	en	población	>15	años,	total	y	por	sexo	según	grupo	
diagnóstico	(CIE9).	Comunitat	Valenciana,	2016.	

	

GRUPO	CIE-9	 Tasa	
hombres		

Tasa	
mujeres		

Tasa	
global)	

Razón	de	
tasas	(M/H)	

Enfermedades	infecciosas	y	
parasitarias	 0,44	 0,42	 0,43	 0,95	
Enfermedades	de	la	piel	y	del	
tejido	subcutáneo	 1,42	 1,49	 1,45	 1,05	
Enfermedades	del	aparato	
digestivo	 0,10	 0,00	 0,05	 0,00	
Enfermedades	del	aparato	
respiratorio	 4,95	 3,11	 4,01	 0,63	
Enfermedades	del	sistema	
circulatorio	 0,59	 0,19	 0,38	 0,32	
Enfermedades	del	sistema	
nervioso	y	de	los	órganos	de	los	
sentidos	 21,55	 47,11	 34,67	 2,19	
Enfermedades	del	sistema	
osteomioarticular	y	tejido	 50,59	 63,47	 57,20	 1,25	
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Font: Sistema d’Informació Sanitària i Vigilància Epidemiològica Laboral (SISVEL). Direcció General de Salut Pública.
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Taula 20.1. Taxes de comunicació de sospita de malaltia professional (per 100.000 habitants)  
en població > 15 anys, totals i per sexe segons grup diagnòstic (CIE9).  

Comunitat Valenciana, 2016.

Biaixos de gènere en el reconeixement de les malalties professionals

S’ha descrit un biaix de gènere en el reconeixement de les malalties musculoesquelètiques i la sospita 
d’aquest tipus de malalties és reconeguda amb menys freqüència en les dones que treballen. Factors so-
cials, culturals i econòmics influirien en la pràctica dels qui intervenen en la declaració i el reconeixement 
de les malalties professionals. Entre aquests, l’existència d’estereotips de gènere que tendeixen a subesti-
mar el risc en els treballs que han fet dones.

L’any 2016, el percentatge de malalties professionals reconegudes per les mútues sobre el total de sospites 
de malalties professionals comunicades al SISVEL va ser del 33 %. Per sexe, aquest percentatge és superior 
en homes (37 %) que en dones (31 %). En el cas de les malalties musculoesquelètiques es va reconèixer el 
34 % en homes i el 28 % en dones. Les malalties respiratòries presenten percentatges de reconeixement de 
les sospites comunicades similars.  

Font: Sistema d’Informació Sanitària i Vigilància Epidemiològica Laboral (SISVEL). Direcció General de Salut Pública.

Malalties infeccioses i parasitàries   0,44 0,42 0,43 0,95

Malalties de la pell i del teixit subcutani   1,42 1,49 1,45 1,05

Malalties de l’aparell digestiu   0,10 0,00 0,05 0,00

Malalties de l’aparell respiratori   4,95 3,11 4,01 0,63

Malalties del sistema circulatori   0,59 0,19 0,38 0,32

Malalties del sistema nerviós i    21,55 47,11 34,67 2,19
dels òrgans dels sentits

Malalties del sistema     50,59 63,47 57,20 1,25
osteomioarticular i del teixit conjuntiu 

Lesions i enverinaments   1,32 0,84 1,07 0,63

Neoplàsies   1,08 0,14 0,60 0,13

TOTAL   82,03 116,99 99,97 1,43

GRUP CIE-9
Taxa 

homes 
Taxa 

global
Taxa 

dones  

Raó de 
taxes 
(D/H)
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Figura 20.2. Proporció (%) de malalties professionals que han reconegut les mútues sobre el total de sospites  
de malalties professionals comunicades al SISVEL segons sexe i grup diagnòstic.  

Comunitat Valenciana, 2016.

Malalties professionals reconegudes a la Comunitat Valenciana

Des de la implantació del SISVEL a la Comunitat Valenciana, el nombre de malalties professionals reconegu-
des ha augmentat progressivament. L’any 2011, la incidència de malalties professionals a la nostra Comuni-
tat era de 73,93 per cada 100.000 treballadors i treballadores i el 2016 se situava en 218,9 per cada 100.000 
treballadors i treballadores. L’increment ha sigut més elevat en dones que en homes. La raó del nombre de 
sospites de malalties professionals comunicades al SISVEL en dones i homes ha passat d’1,29 a l’inici del 
període a 1,56 l’any 2016. És a dir, a través del SISVEL hi ha un nombre més elevat de sospites comunicades 
de malalties professionals en dones, malgrat el percentatge més reduït de reconeixement subsegüent. 
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conjuntivo	
Lesiones	y	envenenamientos	 1,32	 0,84	 1,07	 0,63	
Neoplasias	 1,08	 0,14	 0,60	 0,13	
TOTAL	 82,03	 116,99	 99,97	 1,43	
	
Fuente:	 Sistema	 de	 Información	 Sanitaria	 y	 Vigilancia	 Epidemiológica	 Laboral	 (SISVEL).	 Dirección	
General	de	Salud	Pública.	
	
Sesgos	de	género	en	el	reconocimiento	de	las	enfermedades	profesionales	
	
Se	 ha	 descrito	 un	 sesgo	 de	 género	 en	 el	 reconocimiento	 de	 las	 enfermedades	
musculo-esqueléticas,	siendo	la	sospecha	de	este	tipo	de	enfermedades	reconocida	
con	menor	 frecuencia	 en	 las	mujeres	 trabajadoras.	 Factores	 sociales,	 culturales	 y	
económicos	 influirían	 en	 la	 práctica	 de	 quienes	 intervienen	 en	 la	 declaración	 y	
reconocimiento	 de	 las	 enfermedades	 profesionales.	 Entre	 ellos,	 la	 existencia	 de	
estereotipos	de	género	que	tienden	a	subestimar	el	riesgo	en	los	trabajos	realizados	
por	mujeres.	
	
En	 el	 año	 2016,	 el	 porcentaje	 de	 enfermedades	 profesionales	 reconocidas	 por	 las	
mutuas	 sobre	 el	 total	 de	 sospechas	 de	 enfermedades	 profesionales	 comunicadas	 al	
SISVEL	 fue	 del	 33%.	 Por	 sexo	 ese	 porcentaje	 es	 mayor	 en	 hombres	 (37%)	 que	 en	
mujeres	 (31%).	 En	 el	 caso	 de	 las	 enfermedades	 musculo-esqueléticas	 fueron	
reconocidas	el	34%	en	hombres	y	el	28%	en	mujeres.	Las	enfermedades	respiratorias	
presentan	porcentajes	de	reconocimiento	de	las	sospechas	comunicadas	similares.		
	
Figura	20.2.	Proporción	(%)	de	enfermedades	profesionales	reconocidas	por	las	
mutuas	sobre	el	total	de	sospechas	de	enfermedades	profesionales	comunicadas	

al	SISVEL	según	sexo	y	grupo	diagnóstico.	Comunitat	Valenciana,	2016.	
	

	
	

Fuente:	 Sistema	 de	 Información	 Sanitaria	 y	 Vigilancia	 Epidemiológica	 Laboral	 (SISVEL).	 Dirección	
General	de	Salud	Pública.	
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Font: Sistema d’Informació Sanitària i Vigilància Epidemiològica Laboral (SISVEL). Direcció General de Salut Pública.
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Figura 20.3. Malalties professionals reconegudes (per 100.000 habitants), totals i per sexe.  
Comunitat Valenciana, 2012-2016.

Font: Sistema d’Informació Sanitària i Vigilància Epidemiològica Laboral (SISVEL). Direcció General de Salut Pública.
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Enfermedades	profesionales	reconocidas	en	la	Comunitat	Valenciana	
	
Desde	 la	 implantación	 del	 SISVEL	 en	 la	 Comunitat	 Valenciana,	 el	 número	 de	
enfermedades	profesionales	reconocidas	ha	aumentado	progresivamente.	En	el	año	
2011,	 la	 incidencia	 de	 enfermedades	 profesionales	 en	 nuestra	 Comunitat	 era	 de	
73,93	por	 cada	100.000	personas	 trabajadoras	 y	en	2016	 se	 situaba	en	218,9	por	
cada	100.000	personas	trabajadoras.	El	 incremento	ha	sido	mayor	en	mujeres	que	
en	 hombres.	 La	 razón	 del	 número	 de	 sospechas	 de	 enfermedades	 profesionales	
comunicadas	 al	 SISVEL	 en	 mujeres	 y	 hombres	 ha	 pasado	 de	 1,29	 al	 inicio	 del	
periodo	a	1,56	en	el	año	2016.	Es	decir,	a	través	del	SISVEL	hay	un	mayor	número	de	
sospechas	 comunicadas	 de	 enfermedades	 profesionales	 en	 mujeres,	 a	 pesar	 del	
menor	porcentaje	de	reconocimiento	subsiguiente.		
	
Figura	20.3.	Enfermedades	profesionales	reconocidas	(por	100.000	habitantes),	

total	y	por	sexo.	Comunitat	Valenciana,	2012-2016.	
	

	
	
Fuente:	Sistema	de	Información	Sanitaria	y	Vigilancia	Epidemiológica	Laboral	(SISVEL).	Dirección	General	
de	Salud	Pública.	
	
SOSPECHA	Y	RECONOCIMIENTO	DE	ENFERMEDADES	PROFESIONALES	EN	
TRABAJADORES	Y	TRABAJADORAS	
	
Las	sospechas	de	enfermedades	profesionales	se	comunican	con	mayor	frecuencia	en	
las	mujeres	trabajadoras,	pero	el	reconocimiento	de	estas	enfermedades	como	tales	
es	más	frecuente	en	los	hombres	trabajadores.	Este	sesgo	en	el	reconocimiento	de	las	
enfermedades	profesionales	genera	desigualdades	de	acceso	a	las	prestaciones	a	las	
que	tienen	derecho	todas	 las	personas	afectadas	y	en	 las	correspondientes	medidas	
de	prevención	en	los	lugares	de	trabajo.	La	vigilancia	activa	de	estas	enfermedades	a	
través	de	sistemas	de	comunicación	de	sospechas	como	el	SISVEL	puede	contribuir	a		
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Sospita i reconeixement de malalties professionals en treballadors i treballadores

Les sospites de malalties professionals es comuniquen amb més freqüència en les dones que treballen, 
però el reconeixement d’aquestes malalties com a tals és més freqüent en els homes que treballen. 
Aquest biaix en el reconeixement de les malalties professionals genera desigualtats d’accés a les presta-
cions a les quals tenen dret totes les persones afectades i en les mesures de prevenció corresponents als 
llocs de treball. La vigilància activa d’aquestes malalties a través de sistemes de comunicació de sospites 
com el SISVEL pot contribuir a reduir aquest biaix.   
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Procés d’invitació i participació en el programa  

Per a poder participar en el PPCCR s’ha de rebre una carta d’invitació al domicili i enviar la targeta d’accep-
tació que s’adjunta amb aquesta carta en el cas d’acceptar la invitació. D’aquesta manera es rep a continua-
ció, al domicili, el material necessari per a la recollida de la mostra de femta, que s’haurà d’entregar al centre 
d’Atenció Primària que hi correspon. La participació en el programa s’entén com la realització i el lliurament 
de la mostra de femta per a fer el test de sang oculta en femta (TSOH) que permet la primera aproximació 
al diagnòstic precoç.  

Desigualtats en la participació en el PPCCR per gènere

El que entenem per “gènere” és un constructe social que diferencia el poder, els rols, la responsabilitat 
i les obligacions d’homes i dones. És un concepte subjecte a transformacions contínues a causa de les 
interaccions socials, per la qual cosa es tracta d’un concepte dinàmic. El sexe, entés com les diferències 
biològiques entre homes i dones, està interrelacionat amb el gènere de manera complexa. Això implica 
que dones i homes estan conformats tant per una esfera biològica (el sexe), com per una esfera psíquica 
i social (el gènere). És en l’esfera psíquica i social on es conformen els estereotips de gènere, és a dir, les 
representacions socials del que es considera “femení” i “masculí”. Aquests estereotips determinen els rols i 
els comportaments d’homes i dones i, per tant, la seua salut i es generen desigualtats de gènere en salut. 

21. PARTICIPACIÓ EN EL PROGRAMA DE PREVENCIÓ DEL 
CÀNCER COLORECTAL     
Ana Molina-Barceló, Dolores Salas-Trejo, Rosana Peiró-Pérez, Mercedes Vanaclocha Espí, Josefa Ibáñez Ca-
banell. Direcció General de Salut Pública. Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Font: Servei de Promoció de la Salut i Prevenció en l’Entorn Sanitari de la Direcció 
General de Salut Pública, Comunitat Valenciana

El càncer colorectal és la segona causa de mort per càncer en homes i la tercera en dones als països desen-
volupats. Els programes de detecció precoç es consideren efectius per a la reducció de la incidència i la mor-
talitat per aquesta patologia. A la Comunitat Valenciana es va iniciar el 2005 el Programa de prevenció del 
càncer colorectal (PPCCR) dirigit a homes i dones entre 50 i 69 anys mitjançant la realització d’un test de sang 
oculta en femta (TSOH) cada dos anys. Des de 2014 la cobertura del PPCCR és completa en tot el territori. No 
obstant això, la participació encara és baixa, i tan sols el 50 % de tota la població convidada es fa la prova. 
Addicionalment, s’han identificat desigualtats socials en l’accés al programa, i els grups socials més desfavo-
rits són els que menys hi participen. Aquestes desigualtats es donen tant per gènere, com per nivell educatiu, 
nivell socioeconòmic, edat, país d’origen i grup ètnic. 
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La participació en el PPCCR de la Comunitat Valenciana és més elevada en dones que en homes en tots els 
grups d’edat. Aquest fet podria relacionar-se amb els rols de cura de la família i la llar, designats socialment 
de manera majoritària a les dones, que impregnen l’imaginari femení amb valors associats a cura de la salut 
tant personal com familiar. Així, la màxima participació de les dones en el programa s’associaria a la impor-
tància que atorguen a l’autocura de la salut i a la percepció dels beneficis que la detecció precoç té de cara 
a previndre sofriment personal i familiar, i simultàniament la participació dels homes es veu potenciada per 
la influència que reben per part de les seues parelles dones per a fer-se la prova. També s’hi ha observat que 
la no participació de les dones es relaciona amb el fet de considerar el test de sang oculta en femta (TSOH) 
com una prova desagradable, la qual cosa podria associar-se amb l’estereotip de gènere que vincula la fe-
minitat amb la puresa i que provoca que les dones senten pudor davant de qüestions relacionades amb la 
defecació i la femta. En els homes, la no-participació es vincula a una despreocupació general per la seua 
salut, i coincideix amb l’estereotip de masculinitat d’absència de vulnerabilitat.

El nivell de coneixement sobre la malaltia i el programa és un altre dels factors que s’associa a la participa-
ció en aquest programa, i és que la persona informada sobre la malaltia i sobre el programa té més probabi-
litats de participar, especialment si la informació es rep per part del professional mèdic d’Atenció Primària. 
En relació amb això, les dones solen estar més informades que els homes, especialment en els grups d’edat 
més joves, i que la probabilitat que els homes estiguen informats és superior si aquests tenen responsabi-
litats familiars, és a dir, persones menors o majors al seu càrrec.

Desigualtats en la participació en el PPCCR per nivell socioeconòmic i educatiu

Les persones de nivells educatius mitjos-baixos (fins a educació general bàsica o batxillerat elemental) 
participen més en el PPCCR que les persones de nivells educatius alts. Aquest comportament s’ha relacio-
nat amb més ús, per part de la població de nivells socioeconòmics més alts, dels serveis sanitaris privats 
enfront dels públics per a la realització de proves per al diagnòstic precoç del càncer. Els motius indicats 
per a la no-participació són diferents segons la classe social, per exemple els homes de classes socials més 
altes diuen no participar per “falta de temps”. També és més freqüent la participació en els homes jubilats, 
la qual cosa suggereix que el treball, sobretot en les categories professionals més elevades, suposa una 
barrera per a la participació.

Quant al nivell educatiu, es vincula directament amb el nivell de coneixement sobre la malaltia i el progra-
ma indicats anteriorment i, per tant, també amb la participació. 

Desigualtats en la participació en el PPCCR per edat

Només s’observen diferències en la participació vinculades amb l’edat en el cas dels homes, que els homes 
més majors (60-69 anys) participen més que els més joves (50 59 anys). Els homes més joves també indi-
quen “falta de temps” per a participar, a semblança dels de classes socials més altes. En els dos casos, la falta 
de temps podria vincular-se amb la càrrega del treball productiu. 

Desigualtats en la participació en el PPCCR per país d’origen  

Tenint en compte el país d’origen, la participació en el programa és menor en població estrangera respecte 
a l’espanyola. L’anàlisi per subcontinents mostra que les taxes de participació més baixes es donen en la 
població procedent d’Àsia Central i Pròxim Orient, així com d’Europa de l’Est i Àfrica el Magrib. Si observem 
específicament la població europea, les taxes de participació més baixes es donen en població procedent 
de Bulgària. L’anàlisi per sexe mostra que en tots els països i les regions la participació és més elevada en 
dones que en homes, excepte a Europa extracomunitària i Àfrica el Magrib on la participació d’homes és 
més elevada.
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Desigualtats en la participació en el PPCCR per grups ètnics minoritaris

L’anàlisi específica d’uns certs col·lectius pertanyents a grups ètnics minoritaris ha mostrat que hi ha barre-
res culturals en la participació en aquest tipus de programes. El col·lectiu de població magrebina ha ma-
nifestat falta d’informació sobre el PPCCR, així com dificultats idiomàtiques que dificulten l’accés a aquest 
tipus de programes. A més, les dones van mostrar dificultats relacionades amb el gènere quan van reco-
néixer necessitar l’aprovació de les seues parelles masculines per a poder participar-hi. Resultats similars 
s’han trobat en el col·lectiu de població gitana, i s’identifiquen baixos nivells de coneixement sobre el pro-
grama i dificultats de comprensió de la carta d’invitació al programa.

Desigualtats de participació en programes preventius

Programes com el garbellat poblacional per a la prevenció de càncer colorectal poden no arribar per 
igual a totes les persones. Les probabilitats de participació en aquest programa i, per tant, els beneficis 
que té, són inferiors en homes, en el grup diana d’edat més jove (50-59 anys), en immigrants, especial-
ment els procedents d’Àsia Central i Pròxim Orient, i en grups ètnics minoritaris com ara magrebins o 
població gitana. Els esforços per a augmentar la participació en aquest tipus de programes s’haurien 
d’intensificar en tots aquests col·lectius.
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Taula 21.1. Desigualtats socials en la participació, en els motius de participació i en el nivell de coneixement  
sobre el Programa de prevenció del càncer colorectal de la Comunitat Valenciana per sexe,  

nivell educatiu, socioeconòmic i edat.

Ta
ula

	21
.1.

	De
sig

ua
lta

ts	
so

cia
ls	

en
	la

	pa
rti

cip
ac

ió,
	en

	el
s	m

oti
us

	de
	pa

rti
cip

ac
ió	

i	e
n	e

l	n
ive

ll	d
e	c

on
eix

em
en

t	s
ob

re
	el

	Pr
og

ra
ma

	de
	pr

ev
en

ció
	de

l	c
àn

ce
r	c

olo
re

cta
l	d

e	l
a	C

om
un

ita
t	V

ale
nc

ian
a	

pe
r	s

ex
e,	

niv
ell

	ed
uc

ati
u,	

so
cio

ec
on

òm
ic	

i	e
da

t.	
	

	 	

DO
NE

S	
HO

ME
S	

NI
VE

LL
		

ED
UC

AT
IU

/S
OC

IO
EC

ON
ÒM

IC	

ED
AT

	
NI

VE
LL

		

ED
UC

AT
IU

/S
OC

IO
EC

ON
ÒM

IC	

ED
AT

	

Al
t	

Mi
g-b

aix
	

50
-59

	
60

-69
	

Al
t	

Mi
g-b

aix
	

50
-59

	
60

-69
	

Pa
rti

cip
ac

ió	
Mé

s	a
lta

	
Mé

s	b
aix

a	
Igu

al	
Igu

al	
Me

no
r	

Mé
s	b

aix
a	

Me
no

r	
Mé

s	b
aix

a	

Mo
tiu

s	d
e	

pa
rti

cip
ac

ió	
	

Im
po

rtà
nc

ia	
au

toc
ur

a	d
e	l

a	s
alu

t	
Pe

rce
pc

ió	
be

ne
fic

is	
de

tec
ció

	pr
eco

ç	

Im
po

rtà
nc

ia	
au

toc
ur

a	d
e	l

a	s
alu

t	
Pe

rce
pc

ió	
be

ne
fic

is	
de

tec
ció

	pr
eco

ç	

Im
po

rtà
nc

ia	
au

toc
ur

a	d
e	l

a	
sal

ut	
Pe

rce
pc

ió	
be

ne
fic

is	d
ete

cci
ó	

pr
eco

ç	

Im
po

rtà
nc

ia	
au

toc
ur

a	d
e	l

a	s
alu

t	
Pe

rce
pc

ió	
be

ne
fic

is	
de

tec
ció

	pr
eco

ç	

Re
co

ma
na

ció
	de

	
les

	se
ue

s	
pa

rel
les

/d
on

es	

Re
co

ma
na

ció
	de

	
les

	se
ue

s	
pa

rel
les

/d
on

es	

Re
co

ma
na

ció
	de

	
les

	se
ue

s	
pa

rel
les

/d
on

es	

Re
co

ma
na

ció
	de

	
les

	se
ue

s	
pa

rel
les

/d
on

es	

Mo
tiu

s	d
e	

no
-pa

rti
cip

ac
i

ó	

Po
r	

Po
r	

Pr
ov

a	
de

sag
rad

ab
le	

Ve
rgo

ny
a	a

	
rea

litz
ar-

se	
la	

pr
ov

a	

Po
r	

Po
r	

De
sp

reo
cu

pa
ció

	
pe

r	la
	sa

lut
	

De
sp

reo
cu

pa
ció

	
pe

r	la
	sa

lut
	

Fa
lta

	de
	te

mp
s	

De
sp

reo
cu

pa
ció

	
pe

r	la
	sa

lut
	

Fa
lta

	de
	te

mp
s	

De
sp

reo
cu

pa
ció

	
pe

r	la
	sa

lut
	

Po
r	

Ni
ve

ll	d
e	

co
ne

ixe
me

nt
	

Mé
s	b

aix
a	

Me
no

r	
Mé

s	b
aix

a	
Me

no
r	

Mé
s	b

aix
a	

Me
no

r	
Igu

al	
Igu

al	

–	



124

REFERÈNCIES

Ferlay, J.; Soerjomataram, I.; Dikshit, R.; Eser, S.; Mathers, C.; Rebelo, M.; Parkin, D. M.; Forman, D.; Bray, F. 
“Cancer incidence and mortality worldwide: sources, methods and major patterns in GLOBOCAN 2012”. INT 
J Cancer. 2015; 136 (5): E359-86.

Council of the European Union. Council Recommendation of 2 December 2003 on Cancer Screening 
(2003/878/EC). OJ L327 (16/12/2003) Office for Official Publications of the European Communities. pàg. 
34-8.

Salas, D.; Ibáñez, J.; Vanaclocha, M.; Pérez-Sanz, E.; Molina-Barceló, A.; Portillo, I.; et al. “Factores que influyen 
en la participación en el cribado del cáncer colorrectal en España”. XXVIII Reunió Científica de la Societat 
Espanyola d’Epidemiologia. Sevilla, 2016. 

Molina-Barceló, A.; Peiró-Pérez, R.; Vanaclocha, M.; Vallés, G.; Guaita, L.; Salas, D. “Informed participation in 
the Valencian Community Colorectal Cancer Screening Programme from a gender perspective”. Gac Sanit. 
2016. Pii: S0213-9111(16)30168-6.

Molina-Barceló, A.; Salas-Trejo, D.; Peiró-Pérez, R.; Vanaclocha, M.; Pérez, E.; Castán, S. “Reasons for participa-
ting in the Valencian Community Colorectal Cancer Screening Programme by gender, age, and social class”. 
Rev Esp Enferm Dig. 2014; 106 (7): 439-47.

Llorens-Ivorra, C.; Gironés, M.; Salas, D. “Influencia del sexo y la nacionalidad en la participación en el pro-
grama de prevención de cáncer colorrectal en el departamento sanitario de Dénia (Comunitat Valencia-
na-España)”. XXVIII Reunió Científica de la Societat Espanyola d’Epidemiologia. Sevilla, 2016. 

Aviñó, D.; López, M.; Peiró-Pérez, R.; Molina-Barceló, A.; Paredes-Carbonell, J.; Talavera, M.; Salas, D.; Andrés, 
M. “Creencias y actitudes sobre cáncer y barreras percibidas para su prevención en población magrebí”. XXI 
Reunió Científica de la Societat Espanyola d’Epidemiologia. Madrid, 2011. 

Santiago, M. C.; Gascón, J. J.; Reig, H.; Oltra, T. “Conocimientos, creencias y actitudes de la población gitana 
respecto al Programa de prevención del cáncer colorrectal. Factores facilitadores para su participación”. VIII 
Jornades Nacionals de l’Associació d’Infermeria Comunitària. Càceres, 2015.



125

22. VARIACIONS EN LA REALITZACIÓ DE CESÀRIES    
Francesc Botella-Quijal, Jordi Pérez Panadés. Servei d’Estudis Epidemiològics i Estadístiques Sanitàries. Di-
recció General de Salut Pública. Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Font: Sistema d’Informació en Salut Pública i Registre de Metabolopaties de la 
Comunitat Valenciana

La cesària és el procediment quirúrgic més realitzat en el món en dones en edat reproductiva; no obstant això, 
encara hi ha controvèrsia quant a les indicacions d’aquest procediment per a la resolució de l’embaràs. La 
cesària, quan està justificada mèdicament, és eficaç per a previndre la morbimortalitat materna i perinatal. 
Però no estan demostrats els beneficis del part per cesària per a les dones o els nounats en els qui aquest pro-
cediment resulta innecessari. Com en qualsevol altra cirurgia, la cesària està associada a riscos a curt i a llarg 
termini que poden perdurar per molts anys després de la intervenció, que poden afectar la salut de la dona, 
del nounat i embarassos futurs. Aquests riscos són més elevats en les dones amb accés escàs a una atenció 
obstètrica integral. D’una altra banda, la millora en la tècnica d’implementació de la cesària ha reduït la mor-
talitat i la morbiditat associades a nivells molt baixos. A mesura que el procediment quirúrgic s’ha tornat més 
segur, la tolerància al risc fetal durant el treball de part ha disminuït i les taxes de cesàries han augmentat 
dramàticament a tot el món.. 

Dades a escala internacional

La situació actual presenta dos enfocaments diferenciats a escala mundial. Mentre que els països emer-
gents busquen implementar accions que permeten més accessibilitat a aquest procediment, als països 
més desenvolupats o en els sectors de població amb millors condicions econòmiques hi ha un augment 
creixent en el percentatge de cesàries que es fan. La freqüència mitjana de cesàries en 24 països de l’OCDE 
el 2011 va ser del 26 %, i supera el 40 % en països com Turquia, Mèxic o el Brasil. Entre els països de l’OCDE, 
només Holanda i Escandinàvia mantenen la freqüència de cesàries pròxima al 15 % sobre el total de naixe-
ments.

Factors condicionants

La decisió sobre la via de naixement, arribat el moment del part, pot dependre tant de la voluntat de la 
mare com del criteri del personal mèdic. Alguns estudis consideren que la relació del personal mèdic 
amb les pacients podria ser un factor determinant de l’augment del nombre de cesàries. Amb freqüència 
s’ha estigmatitzat el personal mèdic per preferir el procediment de cesària per raons econòmiques o de 
comoditat.
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Algunes anàlisis conclouen que el part per cesària és més freqüent en les mares amb més poder adquisitiu. 
Un model basat en la demanda és consistent amb la hipòtesi que són principalment les decisions de les 
dones les que determinen la freqüència de cesàries. D’una altra banda, també podria raonar-se que com 
més gran siga la capacitat del sistema sanitari per a oferir atenció obstètrica quirúrgica, més alta serà la 
freqüència d’ús d’aquesta. En línia amb aquesta mateixa reflexió, es considera que les característiques del 
sistema de salut, tals com el model de finançament d’aquest, poden tindre-hi també influència. 

Situació a la Comunitat Valenciana

En comparació amb altres països del nostre entorn, la freqüència de cesàries a la Comunitat Valenciana se 
situa en l’interval mig-alt, sense arribar a les taxes extremes de Turquia i per sota de països com Irlanda o 
Alemanya.

Figura 22.1. Taxa de cesàries (per 1000 naixements).  
Comunitat Valenciana i altres països, 2007-2015.

En el context de l’Estat espanyol, la Comunitat Valenciana presenta les taxes de cesàries (per 100 naixe-
ments) més elevades entre les comunitats autònomes en els últims anys, i ens trobem fins a cinc punts 
per damunt de la taxa espanyola en cesàries totals (les practicades en centres públics i privats) i quasi deu 
punts sobre els valors de la taxa espanyola referida a les cesàries fetes als centres privats.

Font: WHO Regional Office for Europe. Caesarean sections per 1000 live births. European Health for All database. Disponible en: 
http://data.euro.who.int/hfadb/.
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Algunos	análisis	concluyen	que	el	parto	por	cesárea	es	más	frecuente	en	las	madres	con	
mayor	 poder	 adquisitivo.	 Un	 modelo	 basado	 en	 la	 demanda	 es	 consistente	 con	 la	
hipótesis	de	que	son	principalmente	las	decisiones	de	las	mujeres	las	que	determinan	la	
frecuencia	de	cesáreas.	Por	otro	lado,	también	podría	razonarse	que	cuanto	mayor	sea	
la	 capacidad	 del	 sistema	 sanitario	 para	 ofrecer	 atención	 obstétrica	 quirúrgica,	 mayor	
será	 su	 frecuencia	 de	 uso.	 En	 línea	 con	 esta	 misma	 reflexión,	 se	 considera	 que	 las	
características	 del	 propio	 sistema	 de	 salud,	 tales	 como	 su	 modelo	 de	 financiación,	
pueden	tener	también	influencia.		
	
Situación	en	la	Comunitat	Valenciana	
	
En	 comparación	 con	 otros	 países	 de	 nuestro	 entorno,	 la	 frecuencia	 de	 cesáreas	 en	 la	
Comunitat	Valenciana	se	situa	en	el	intervalo	medio-alto,	sin	llegar	a	las	tasas	extremas	
de	Turquía	y	por	debajo	de	países	como	Irlanda	o	Alemania.	
	
Figura	22.1.	Tasa	de	cesáreas	(por	1000	nacimientos).	Comunitat	Valenciana	y	otros	

países,	2007-2015.	

	
	
Fuente:	WHO	Regional	Office	for	Europe.	Caesarean	sections	per	1000	live	births.	European	Health	for	All	
database.	Disponible	en:	http://data.euro.who.int/hfadb/	
	
En	 el	 contexto	 del	 Estado	 español,	 la	 Comunitat	 Valenciana	 presenta	 las	 tasas	 de	
cesáreas	(por	100	nacimientos)	más	elevadas	entre	las	comunidades	autónomas	en	los	
últimos	 años,	 encontrándonos	 hasta	 cinco	 puntos	 por	 encima	 de	 la	 tasa	 española	 en	
cesáreas	totales	(las	practicadas	en	centros	públicos	y	privados)	y	casi	diez	puntos	sobre	
los	valores	de	la	tasa	española	referida	a	las	cesáreas	realizadas	en	los	centros	privados.	
	
Tabla	22.1.	Tasa	de	cesáreas	(por	100	nacimientos	en	hospitales	públicos	y	privados)	

en	España	y	algunas	comunidades	autónomas,	2010-2015.	
	

CCAA	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	
Comunitat	Valenciana	 30,2	 30,3	 30,1	 30,1	 29,5	 29,0	
Cataluña	 26,7	 26,7	 27,2	 27,4	 27,2	 27,3	
Andalucía	 24,7	 24,8	 25,5	 25,4	 25,5	 25,4	
Madrid	 27,2	 25,9	 25,9	 25,4	 25,8	 24,5	
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Taula 22.1. Taxa de cesàries (per 100 naixements en hospitals públics i privats)  
a Espanya i algunes comunitats autònomes, 2010-2015.

Taula 22.2. Taxa de cesàries (per 100 naixements en hospitals privats)  
a Espanya i algunes comunitats autònomes, 2010-2015.

Són molt evidents les diferències en la freqüència de cesàries entre centres públics i privats. A la Comu-
nitat Valenciana, segons dades de 2015, la variabilitat en el percentatge de cesàries entre els hospitals 
públics es donava en un rang entre el 16 % i 30 %, mentre que als centres privats oscil·lava entre el 34 % 
i el 67 %. 

Font: Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. INCLASNS.

No inclou hospitals privats que mantenen un concert substitutori o pertanyen a la xarxa d’utilització pública

Font: Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. INCLASNS.

CA 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Comunitat Valenciana 30,2 30,3 30,1 30,1 29,5 29,0

Catalunya 26,7 26,7 27,2 27,4 27,2 27,3

Andalusia 24,7 24,8 25,5 25,4 25,5 25,4

Madrid 27,2 25,9 25,9 25,4 25,8 24,5

Galícia 25,5 25,1 24,9 25,2 24,7 24,1

País Basc 14,8 14,8 15,1 15,2 16,3 15,3

Espanya (total) 25,3 25,0 25,3 25,4 25,4 24,8

CA 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Comunitat Valenciana 47,1 46,8 45,6 47,2 47,0 47,2

Galícia 41,9 41,6 42,5 40,8 39,6 38,4

Catalunya 37,4 35,3 37,2 37,5 38,1 38,3

Andalusia 37,4 37,1 36,7 36,1 36,5 35,3

Madrid 35,5 34,1 34,7 35,0 34,7 34,3

País Basc 29,1 29,6 28,7 25,9 31,9 29,6

Espanya (total) 37,9 36,8 37,4 37,8 38,1 37,5
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Figura 22.2. Taxa de cesàries (per 100 naixements) segons departament de salut  
i gestió publicoprivada. Comunitat Valenciana, 2015.
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Galicia	 25,5	 25,1	 24,9	 25,2	 24,7	 24,1	
País	Vasco	 14,8	 14,8	 15,1	 15,2	 16,3	 15,3	
España	(total)	 25,3	 25,0	 25,3	 25,4	 25,4	 24,8	
	
Fuente:	Ministerio	de	Sanidad,	Servicios	Sociales	e	Igualdad.	INCLASNS.	
	
Tabla	22.2.	Tasa	de	cesáreas	(por	100	nacimientos	en	hospitales	privados)	en	España	y	

algunas	comunidades	autónomas,	2010-2015.	
	

CCAA	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	
Comunitat	Valenciana	 47,1	 46,8	 45,6	 47,2	 47,0	 47,2	
Galicia	 41,9	 41,6	 42,5	 40,8	 39,6	 38,4	
Cataluña	 37,4	 35,3	 37,2	 37,5	 38,1	 38,3	
Andalucía	 37,4	 37,1	 36,7	 36,1	 36,5	 35,3	
Madrid	 35,5	 34,1	 34,7	 35,0	 34,7	 34,3	
País	Vasco	 29,1	 29,6	 28,7	 25,9	 31,9	 29,6	
España	(total)	 37,9	 36,8	 37,4	 37,8	 38,1	 37,5	
	
No	incluye	hospitales	privados	que	mantienen	un	concierto	sustitutorio	o	pertenecen	a	la	red	de	utilización	
pública	
Fuente:	Ministerio	de	Sanidad,	Servicios	Sociales	e	Igualdad.	INCLASNS.	
	
	
Son	muy	evidentes	las	diferencias	en	la	frecuencia	de	cesáreas	entre	centros	públicos	y	
privados.	 En	 la	 Comunitat	 Valenciana,	 según	 datos	 de	 2015,	 la	 variabilidad	 en	 el	
porcentaje	de	cesáreas	entre	 los	hospitales	públicos	se	daba	en	un	rango	entre	16%	y	
30%,	mientras	que	en	los	centros	privados	oscilaba	entre	el	34%	y	el	67%.		

	
Figura	22.2.	Tasa	de	cesáreas	(por	100	nacimientos)	según	departamento	de	salud	y	

gestión	público/privada.	Comunitat	Valenciana,	2015.	
	

	
Font: Sistema d’Informació en Salut Pública Direcció General de Salut Pública.
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Taula 22.3. Proporció de parts per cesària (%) en centres públics i privats  
per departament de salut. Comunitat Valenciana, 2015.

: Sistema d’Informació en Salut Pública Direcció General de Salut Pública.

Departaments de salut Centre públic Centre privat

Vinaròs 21,4  

Castelló 29,6 38,4

La Plana 16,2  

Sagunt 28,5  

Clínic Malva-rosa 21,9  

Manises 16,2  

Requena 24,0  

València – Hospital General 22,9  

Peset 27,2  

La Fe 16,7  

La Ribera 20,6  

Gandia 29,3  

Dénia 27,4 33,6

Xàtiva-Ontinyent 25,1  

Alcoi 24,9 66,7

Marina Baixa 28,8 51,0

Sant Joan 26,0  

Elda 23,6  

Elx 21,6 48,3

Alacant – Hospital General 21,0  

Orihuela 19,9  

Torrevieja 20,6  

València 25,3 48,1

Alacant 22,6 56,3

Comunitat Valenciana 23,5 48,3
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La magnitud de les diferències en les taxes de cesàries entre àrees geogràfiques veïnes, les variacions entre 
hospitals amb perfil de pacients similar i les elevades taxes en centres de complexitat escassa (en com-
paració amb els hospitals terciaris que atenen els casos amb més antecedents de risc) suggereix que les 
cesàries s’indiquen sovint per motius no clínics, i que es produeix una sobreutilització important d’aquesta 
intervenció. La variabilitat elevada entre hospitals en les freqüències de cesàries practicades per nombre 
de naixements atesos no pot justificar-se per diferències en riscos obstètrics. De fet, algunes fonts assen-
yalen que a la Comunitat Valenciana la majoria de cesàries es fan en població de baix risc (multípares amb 
antecedents de cesària; nul·lípares en treball de part espontani i nul·lípares amb part induït).

Recomanacions internacionals

L’OMS va formular una declaració sobre la realització de cesàries el 2015 amb la finalitat d’actualitzar els 
criteris que orienten sobre aquesta pràctica mèdica. En aquesta declaració es conclou el següent:

1. Les cesàries són eficaces per a salvar la vida de les mares i els nounats només quan són necessàries 
per motius mèdics. 

2. A escala poblacional, les taxes de cesària superiors al 10 % no estan associades a una reducció en les 
taxes de mortalitat materna i neonatal. 

3. Les cesàries poden provocar complicacions i discapacitats significatives, a vegades permanents o, 
fins i tot, la mort, especialment als llocs que manquen d’instal·lacions o de capacitat per a dur a terme 
cirurgies de manera segura i per a tractar les complicacions quirúrgiques. Idealment, les cesàries han 
de fer-se només quan són necessàries per raons mèdiques. 

4. Han de fer-se tots els possibles per a realitzar cesàries a totes les dones que ho necessiten en lloc 
d’intentar aconseguir-ne una taxa determinada. 

5. No estan clars els efectes que tenen les taxes de cesària sobre altres indicadors de salut com la mor-
tinatalitat, la morbiditat materna i perinatal, els resultats pediàtrics i el benestar psicològic o social.

Cesàries a la Comunitat Valenciana

A la Comunitat Valenciana la freqüència de cesàries és molt elevada, tant en comparació amb altres 
comunitats autònomes com a escala europea. La pràctica de cesàries està augmentant enfront del part 
vaginal. L’excés d’aquesta pràctica és evident tant en el sistema sanitari públic com en els serveis sani-
taris de gestió privada, en aquests últims de manera molt més notable.

A la Comunitat Valenciana la majoria de cesàries es fan en població de baix risc (multípares amb antece-
dents de cesària; nul·lípares en treball de part espontani i nul·lípares amb part induït).

  

Indicacions de cesària

La cesària només hauria de realitzar-se quan és mèdicament necessària. Fora d’aquestes indicacions, 
els organismes internacionals de referència no avalen l’ús de la cesària ni hi ha evidència que tinga cap 
benefici sobre la salut maternoinfantil i tampoc està exempta de riscos.
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CONCLUSIONS

1.  A la Comunitat Valenciana, hi ha variabilitat en l’esperança de vida en funció del lloc de residència, dins 
de les ciutats i entre les diferents comarques.

2.  El risc de morir per causes evitables prevenibles és superior entre els homes residents en les zones amb 
un nivell socioeconòmic menys afavorit.

3.  S’observa una mortalitat superior per càncer de pulmó als municipis en els quals es concentra més 
població de dones procedents de països europeus com Regne Unit o Alemanya.

4.  El descens en la mortalitat per malaltia cardiovascular observat en els últims anys ha sigut desigual 
entre els diferents departaments de salut.

5.  Els homes presenten taxes de mortalitat per accidents de trànsit de vehicles de motor quasi cinc vega-
des superiors que les dones, i hi ha també diferències entre els diferents departaments de salut.

6.  A la Comunitat Valenciana, se suïcida aproximadament una persona al dia, la majoria són homes ma-
jors de 65 anys.

7.  Les taxes d’incidència de tuberculosi són quasi tres vegades superiors en la població estrangera, i tant 
les dones com les persones estrangeres presenten també temps de retard superiors en el diagnòstic 
de la malaltia.

8.  Quasi una de cada quatre persones majors de 64 anys tenen un alt risc de caigudes, risc superior en les 
dones i a mesura que augmenta l’edat.

9.  Un nivell baix d’estudis o de renda, la desocupació, la jubilació o el fet de pertànyer a classes socials 
més desfavorides incrementa significativament el risc de patir una mala salut mental.

10.  A mesura que es descendeix en la classe social, disminueix també la freqüència amb la qual es valora 
positivament el propi estat de salut (autopercepció de l’estat de salut) i aquest descens és més acusat 
en les dones.

11.  Dues de cada deu dones menors de 21 anys no utilitza habitualment un mètode anticonceptiu correc-
te i les dones immigrants són les que, amb més freqüència, presenten pautes incorrectes.

12.  Els fills i les filles de dones estrangeres tenen un risc superior de morir per mort perinatal que els fills i 
les filles de mares espanyoles.

13.  Les dones procedents de zones geogràfiques vinculades amb la immigració econòmica presenten ta-
xes d’interrupció voluntària de l’embaràs més elevades que les dones espanyoles.
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14.  Tenen més probabilitat de patir violència els menors d’origen no espanyol, els que resideixen en l’àm-
bit rural i els que es troben en risc d’exclusió social.

15.  El mapa de la privació social a la Comunitat Valenciana mostra diferències i assenyala les àrees sobre 
les quals seria necessari intensificar les intervencions i accions de protecció social.

16.  En els últims anys, la proporció d’homes fumadors s’ha reduït a la meitat, mentre que en les dones el 
descens s’ha reduït un poc menys d’un quart.

17.  En els últims anys, la mortalitat per càncer de bronquis, tràquea i pulmó s’ha reduït en els homes i ha 
augmentat en les dones. 

18.  Encara que s’ha produït un augment en el consum de fruites i verdures entre la població menor de 15 
anys, l’augment ha sigut menys marcat en les famílies amb menys nivell d’estudis.

19.  En comparació amb les persones treballadores autòctones, les persones treballadores immigrants re-
fereixen amb més freqüència salaris insuficients, horaris irregulars en el treball i ocupació informal.

20.  El reconeixement de malalties musculoesquelètiques d’origen laboral és menys freqüent en les dones 
treballadores que en els homes treballadors.

21.  Les probabilitats de participació en el programa de prevenció de càncer colorectal són menors en ho-
mes, en el grup diana d’edat més jove (50-59 anys), en immigrants i en grups ètnics minoritaris.

22.  La probabilitat que un part acabe en cesària és fins a dues vegades superior en alguns departaments 
de salut que en altres i fins a quatre vegades superior en els centres privats que en els públics. 
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RECOMANACIONS

Seguint les recomanacions de la Comissió per a Reduir les Desigualtats Socials en Salut a Espanya3, ela-
borades a partir d’una anàlisi de situació sobre les desigualtats en salut i les polítiques per a reduir-les, 
incloent-hi la revisió de documents internacionals i la consulta a experts de diferents àmbits, per a avançar 
cap a l’equitat en salut a la Comunitat Valenciana és necessari considerar i treballar sobre les línies següents: 

4 La reducció de les desigualtats socials en salut no és possible sense un compromís per a impulsar la 
salut i l’equitat en totes les polítiques i per a avançar cap a una societat més justa.

4 Són necessàries polítiques públiques per a millorar les condicions de vida al llarg de tot el cicle vital: 
una educació de qualitat des de la primera infància, treballs i salaris adequats, prestacions de pro-
tecció de la desocupació, prestacions per a la dependència i pensions mínimes dignes.

4 S’ha de fomentar l’accés a entorns de vida (barris, pobles i habitatges) generadors de salut, co-
mençant per les àrees més desfavorides. La promoció de la salut s’ha de basar en la creació d’entorns 
afavoridors d’hàbits saludables i en prioritzar la participació de la població més desfavorida.

4 És important que es mantinga i millore la cobertura, l’accés i la qualitat del sistema valencià de salut, 
i es dissenyen els programes sota la perspectiva d’equitat.

4 És necessari disposar de dades i sistemes de vigilància, recursos per a la investigació i per a l’avalua-
ció de l’impacte en la salut, i espais de formació per als actuals i els futurs professionals sanitaris, de 
salut pública i d’altres sectors implicats.

3  Comissió per a Reduir les Desigualtats Socials en Salut a Espanya. “Propuesta de políticas e intervenciones para reducir las desigualdades sociales 
en salud en España”. Gaceta Sanitaria. 2012; 26(2): 182-9.
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APÈNDIX

Resulta imprescindible introduir la lluita contra la desigualtat en les agendes dels governs 
i proposem que aquest siga un objectiu estratègic per al futur Govern Valencià (…)

Programa de govern. Eleccions Autonòmiques Maig 2015. PSPV-PSOE.

(…) tenint en compte la desigualtat de gènere amb altres factors de desigualtat 
com són l’origen, l’edat o la diversitat funcional.

Programa de govern. Eleccions a Corts 2015. Coalició Compromís.

A data de la publicació d’aquest informe, en aquest apèndix es resumeixen les principals accions impul-
sades en la present legislatura (2015-2019) des de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per a 
millorar l’equitat en salut a la Comunitat Valenciana. 

Planificació i marc estratègic

2	IV Pla de Salut 2016-2020 de la Comunitat Valenciana

o Inclou en el seu marc conceptual el model de determinants de les desigualtats en salut

o Incorpora el principi d’equitat com a eix transversal en tots els seus continguts

o Preveu específicament en la seua línia estratègica 3 (Enfortir l’equitat i la igualtat de gènere, reduir 
les desigualtats en salut i fomentar la participació) els objectius de “vigilar els determinants socials 
de la salut”, “actuar per a reduir les desigualtats en els resultats de salut” i “garantir l’equitat en 
l’accés al sistema sanitari”, amb accions i indicadors de seguiment específics.

o Preveu la vigilància de les desigualtats en salut i l’acció en defensa de l’equitat en objectius i ac-
cions de totes les seues línies estratègiques.

2	Estratègia Autonòmica de Salut Mental 2016-2020

2	Estratègia de Salut Sexual i Reproductiva de la Comunitat Valenciana 2017-2021

2	Estratègia per a l’Atenció al Dany Cerebral Adquirit a la Comunitat Valenciana 2017-2020

2	Estratègia de Diabetis de la Comunitat Valenciana 2017-2021

2	Estratègia de prevenció i atenció al tabaquisme a la Comunitat Valenciana 2018-2023

o Totes elles recullen principis i incorporen objectiu i accions per a lluitar contra les desigualtats i 
enfortir l’equitat
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Polítiques i programes per a reforçar l’equitat en l’accés al sistema sanitari públic

2	Decret llei 3/2015, de 24 de juliol, del Consell, pel qual es regula l’accés universal a l’atenció sani-
tària a la Comunitat Valenciana (anul·lat per Sentència 145/2017) posteriorment desenvolupat en 
Decret 169/2017 (vigent).

2	Creació de la Comissió Mixta de Seguiment de l’Accés Universal als Serveis Sanitaris públics.

2	Ajudes al copagament farmacèutic (beneficiaris: pensionistes amb rendes baixes, persones amb 
discapacitat funcional, menors amb rendes baixes, persones en situació de desocupació, famílies 
monoparentals).

2	Programa REMOT: capacitació, dotació de recursos i coordinació del personal d’atenció primària 
dels municipis rurals remots per a l’atenció d’urgències.

2	Pla d’accessibilitat universal als centres sanitaris públics per a eliminar barreres d’accés, abor-
dant aspectes de comunicació (sensitiva i motora) i de desplaçament.

2	Nou model de targeta sanitària amb majors garanties de suport tècnic per a assegurar la continuï-
tat de l’assistència independentment de la comunitat autònoma on estiga la persona usuària.

2	Equitat en la distribució de recursos humans i materials mitjançant aprovació del Pla d’ordenació 
dels recursos humans 2018-2020 i del Pla de dignificació d’infraestructures sanitàries 2016-
2019.

2	Reconeixement de Bones Pràctiques en el Sistema Valencià de Salut alineades amb la línia 3 del 
IV Pla de salut (Enfortir l’equitat i la igualtat de gènere, reduir les desigualtats en salut i fomentar la par-
ticipació), convocatòria 2017.

2	Aplicació mòbil GVA +Salut dissenyada per a facilitar la cita mèdica en atenció primària, per a con-
sultar tractaments farmacològics i per a rebre alertes personalitzades. 

2	Finançament dels tractaments per a les persones amb hepatitis C (cobertura completa).

2	Finançament de mesuradors continus de glucosa per a les persones amb diabetis tipus I.

2	Finançament dels mètodes anticonceptius de llarga durada (LARC i DIU última generació) en 
tots els departaments de salut.

2	Dispensació gratuïta de la píndola postcoital (PDD, píndola de l’endemà) des dels centres de 
salut sexual i reproductiva.

Polítiques i programes sobre els determinants socials de la salut

2	Decret 86/2016 per a la implantació de l’Avaluació de l’Impacte en Salut a la Comunitat Va-
lenciana a fi d’avaluar aquelles matèries, polítiques, normes, programes, projectes i activitats del 
Consell que puguen tindre un impacte significatiu en la salut de les persones o en els determinants 
socials de les desigualtats en salut de la població de la Comunitat Valenciana.

2	Creació i promoció de Xarxasalut, la Xarxa de Municipis per la Salut a la Comunitat Valenciana, amb 
l’objectiu d’establir un marc d’acció comuna per a facilitar la salut en totes les polítiques en l’àmbit 
local de la Comunitat Valenciana, fomentant la participació activa i la reducció de les desigualtats.
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Atenció a poblacions en situació o risc de vulnerabilitat

2	Millora dels processos i procediments d’atenció a drogodependències i addiccions, amb incre-
ment de les places disponibles en les comunitats terapèutiques, centres de dia, habitatges de suport 
i habitatges d’incorporació social.

2	Nova línia de subvencions públiques competitives per a ajuntaments que treballen programes d’in-
tervenció comunitària en salut sobre col·lectius en situació d’especial vulnerabilitat.

2	Coordinació del Grup de Treball en Salut de l’Estratègia Valenciana per la Igualtat i la Inclusió del 
Poble Gitano.

2	Atenció a la violència de gènere en situacions d’especial vulnerabilitat (dones amb malaltia 
mental, discapacitat o addiccions), incloent-hi formació i elaboració de materials informatius i pro-
cediments específics.

2	Nova línia de subvencions públiques competitives per a entitats sense ànim de lucre que treballen 
amb persones que viuen amb VIH o amb persones amb especial vulnerabilitat per les seues 
opcions sexuals o identitat sexual.

2	Accés a les tècniques de reproducció assistida a les dones soles i lesbianes

2	Elaboració i posada en marxa del Protocol d’actuació sanitària davant la mutilació genital femeni-
na en la Comunitat Valenciana.

2	Ordre 1/2016 per la qual es regulen les mesures de col·laboració i coordinació sociosanitària en 
l’àmbit de la protecció integral del menor i s’aprova el nou full de notificació per a l’atenció socio-
sanitària infantil i la protecció de menors.

2	Promoció a la ciutat de València, a través de conveni marc amb l’Ajuntament de València (3 abril 
2017), d’actuacions coordinades de promoció de salut i prevenció de malalties en col·lectius i en-
torns en situació d’especial vulnerabilitat.

Atención a la violencia de género y a las desigualdades de género

2	Creació de la Unitat d’Igualtat en l’estructura funcional de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 
Pública (Decret 93/2018)

2	Inclusió en el Pacte autonòmic enfront de la violència de gènere d’un total de 25 mesures de 
prevenció de la violència en l’entorn sanitari, millora de l’atenció sanitària integral i coordinació amb 
altres recursos especialitzats. 

2	Declaració de tots els centres sanitaris com a “Espais segurs i lliures de violència de gènere”.

2	Campanya permanent de sensibilització i actuació dels centres sanitaris enfront de la violència 
de gènere.

2	Creació de Comissions de Violència de Gènere en tots els departaments de salut.

2	Reforç del programa de cribatge universal i atenció a la violència de gènere des del sistema 
sanitari públic, incloent-hi un indicador de la seua cobertura entre els acords de gestió dels depar-
taments de salut.

2	Elaboració i posada en marxa del I Pla d’igualtat de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 
Pública (Resolució 9 juny 2016).
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2	Protocol per a la mobilitat de centre de treball de les treballadores de l’àmbit sanitari en situa-
ció de violència de gènere (Resolució 8 novembre 2017)

2	Ampliació del permís de paternitat i modificació de la reducció de jornada i els efectes econò-
mics per a les dones víctimes de violència de gènere per al personal gestionat per   la Conselleria 
de Sanitat Universal i Salut Pública (Resolució 20 desembre 2016).

2	Millora dels permisos per gestació i part per a les treballadores de l’àmbit sanitari (Resolució 22 
desembre 2017)

2	Instruccions per a la no discriminació per situacions derivades de la maternitat en la selecció de 
personal estatutari temporal de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (Instrucció director 
general Recursos Humans 21 maig 2018).

2	Procediment de Gestió Interna de Conflictes en el Sistema Valencià de Salut, incloent-hi actuacions 
enfront de l’assetjament sexual, per raó de sexe, orientació i identitat de gènere.

Vigilància de les desigualtats en salut i els seus determinants

2	Creació de l’Observatori Valencià de Salut (OVS!) que fa accessible informació estructurada sobre 
indicadors i determinants de la salut des d’una perspectiva d’equitat.

2 Informes periòdics de l’OVS! sobre les desigualtats en salut i els seus determinants a la Comunitat 
Valenciana

2 Col·laboració amb l’Ajuntament de València, a través de conveni marc (3 abril 2017) per a la realitza-
ció de l’anàlisi de la situació de salut a la ciutat de València amb perspectiva de determinants 
socials, reducció de desigualtats i promoció de l’equitat en salut.

Formació i investigació sobre les desigualtats en salut i els seus determinants

2 A través de l’oferta anual de formació des de l’Escola Valenciana d’Estudis en Salut (EVES)

2 A través de la Unitat d’Investigació de Desigualtats en Salut de la Fundació per al Foment de la 
Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO)






