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Determinants de Salut i Atur
Situació actual a Catalunya
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El 80% dels determinants de la salut  es troben fora del 
sistema sanitari 

Adaptat  per l’ASPB de  Dahlgren G., Whitehead M, 1991
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La població catalana pensa que el treball és un determinant 
principal de la salut  

Catalunya, juliol 2014



• L’informe conclou que l'empitjorament dels 
indicadors socials i econòmics en el context 
de crisi té un impacte negatiu sobre la salut 
dels grups de població més vulnerables i en 
risc d'exclusió social. 

• Tanmateix, l'evolució dels indicadors de 
salut s’ha mantingut estable per al conjunt 
de la població

Primer informe de l’Observatori sobre els
efectes de la crisi econòmica en la salut de la
població. 9 d’octubre de 2014

Determinants  socials i econòmics de la salut. Efectes de la crisi 
econòmica en la salut de la població de Catalunya
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Determinants socials i econòmics de la salut. 
Prevalença de consum de tabac i risc d’alcohol, 2006/2012.  

S’observen increments de baixa magnitud
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Determinants socials i econòmics de la salut. 
Prevalença de risc de mala salut mental (GHQ ≥3) segons la situació laboral, 2006/2012.  

La prevalença del risc de mala salut mental s’analitza a partir del General 
Health Questionnaire (GHQ) una puntuació igual o superior a 3 = més risc. 
La població aturada ha presentat pitjors resultats.

*Nota: la població aturada inclou la població amb 1 any o més d’atur.
Font: Enquesta de salut de Catalunya, Departament de Salut GHQ: General Health Questionnaire
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Determinants socials i econòmics de la salut. 
Temptatives de suïcidi en la població de 45 a 64 anys

Increment 2005-2012:

Homes: 59%
Dones: 35%



Mortalitat per suïcidi. Catalunya
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Taxes gairebé 1 punt
per sota de l’estatal i al
voltant de 5 punts per
sota de l’Europa-28



Impacte en els serveis de la 
xarxa pública de Catalunya
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CMBD – Atenció Primària
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Increments  2012 – 2013 en demanda atesa a APS

Persones ateses per ansietat /depressió 22%
Persones ateses per qualsevol altre motiu 5%



CMBD – Centres de Salut Mental
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Increments 2007-2013

Dones ateses: -4%; Homes atesos: 2% ;  Primeres visites: 5%



Context internacional
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La Salut en totes les politiques és una prioritat estratègica  
a nivell internacional  i estatal
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The European Mental Health Action Plan 2013-2020 es planteja com a 
objectiu general  establir les principals accions per enfortir la salut mental i el 
benestar psicològic dels ciutadans, així com per a fer front als nous reptes en 
salut mental que presenten els sistemes sanitaris europeus. 

Objectius estratègics de l’OMS Salut 2020: 
Major equitat i millor governança per a la salut

Els governs poden aconseguir millores reals a la salut si treballen 

transversalment:

• Millorar la salut per a tothom i reduir les desigualtats 

• Millorar el lideratge i la governança participativa per a la salut   



Recomanacions de l’OMS: En la crisi econòmica, cap a on 
hem d’enfocar les solucions?

	

• Programes actius d’accés al mercat de treball

• Programes de suport a la família

• Reforçar l’atenció primària per a les persones 
amb risc de TM

• Ajuts per fer front als deutes

I a més a més:

• Seguir lluitant contra l’estigma

• Continuar invertint en serveis de SM i en la 
seva reforma

• Garantir la universalitat en els serveis de 
salut



Recomanacions per mitigar els efectes en la salut mental de la 
crisi econòmica: Liverpool Public Health Observatory: 

Assessing the impact of the economic downturn on health and wellbeing. February 2012. Liverpool Public Health Observatory. 

Observatory report series n. 88

•Programes actius de retorn al mercat de treball i de 
salut laboral per disminuir l'estrès en les empreses

•Millorar l'accés als serveis de préstec i  
assessorament sobre el deute de les famílies

•Enfocaments de prescripció social en les  consultes 
d'AP per evitar la medicalització

•Reforçar l'atenció a la Situacions de risc de TM  des 
de l'Atenció Primària

•Control dels preus i de la disponibilitat de l'alcohol



Polítiques públiques en l’àmbit 
de la salut a Catalunya
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Salut en Totes 
les Politiques 

Pla Interdepartamental 
de Salut Pública |PINSAP|

•Observatori de Salut i Crisi i Informes  relacionats 
•Test Salut
•Prescripció social
•Salut Comunitària: Prosalut i programa transversal 
•Incorporació del valor salut als ajuts a l’habitatge i  les millores de l’habitatge
•Incorporació de continguts de salut (física i emocional i d’estratègies d’afrontament de la 
crisi) a les estratègies d’ocupació 
•Actuacions per potenciar  l’alimentació saludable amb pressupost ajustat amb entitats de 
tercer sector (Creu Roja, Càritas, Banc d’aliments, etc ...)

 Eix 1: Incrementar els anys en bona salut . (Promoure una Catalunya
més saludable a partir de l’acció interdepartamental i intersectorial)

 Eix 2 (global): Incorporar efectivament la salut com un dels eixos de
la política governamental (Avaluació de l’ impacte en salut de totes
les politiques)



Prescripció Social:
Prescripció d’activitats Socials i culturals  
en persones en situació de vulnerabilitat

 És una eina amb la que els professionals de l’Atenció
Primària (AP) poden guiar i incentivar a fer ús dels
recursos comunitaris existents. Els pacients es
beneficien de la participació en activitats per millorar
el seu benestar psicològic.

 Els seus objectius són:

 Augmentar la participació comunitària en
activitats disponibles a la comunitat.

 Reduir l’aïllament social, millorar la salut mental
positiva i la qualitat de vida de les persones.



Prescripció social   amb

 Ajuntaments dels municipis

participants

 Centres d’Atenció Primària

 Entitats de lleure dels municipis

 Altres departaments: Benestar

Social i Família

PROVA PILOT 2013-2015: Pineda de Mar,
Montcada i Reixac i Tarragona

1. Contacte amb Ajuntaments i Centres
d’Atenció Primària

2. Elaboració del catàleg d’entitats
participants al programa pilot

3. Explicació del programa al CAP

4. Inici del programa pilot de
prescripció social

5. Seguiment dels pacients i els
professionals

6. Avaluació

7. Extensió del programa
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Salut comunitària | Impuls del 

treball en xarxa 

• Ésser membre actiu d’una comunitat s’associa a un benestar mental més alt i a 
nivells de depressió i trastorns psicològics més baixos. 

• La presència de recursos socials redueix el risc /protegeix la salut 

• La pobresa i l’exclusió social afecten negativament la qualitat de vida de les 
persones i incrementen el risc de patir  diverses malalties.

• L’aïllament social disminueix la capacitat mental i la capacitat de processament  
intel·lectual i de presa de decisions, i té un  efecte sobre la mortalitat comparable 
a la de l’obesitat o el tabaquisme.



Projecte  PROSALUT:AUPA-APiC 
demostratiu de Salut Comunitària  

• Xarxa AUPA: voluntària, més de 80 equips d’atenció 
primària +  equips locals de salut pública

• Xarxes territorials que impulsen la salut comunitària

Projecte demostratiu en 6-10 ABS de Catalunya en que el sistema sanitari 
(atenció primària i salut pública) col·laboren amb ajuntaments (serveis 
socials, de salut pública i altres)  ) per posar en marxa projectes de salut 
comunitària, reorientant  totes les activitats cap  a la comunitat, amb un 
grau suficient d’autonomia de gestió i una  activació del teixit comunitari. 



Prevenir i millorar els problemes de salut mitjançant una 
actuació interdepartamental en zones d’alta concentració 
d’atur

En relació a les persones amb atur de llarga durada, s’estan analitzant les
possibilitats de col·laboració amb el Servei d’Ocupació del Departament
d’Empresa i Ocupació ,la Direcció de Formació Professional del
Departament d’Ensenyament, el Departament de Benestar Social i família,
per posar en marxa projectes que integrin la cura de la salut (alimentació i
activitat física, i l’emocional), i l‘afrontament de la crisi econòmica, en
programes centrats en la recerca efectiva d’ocupació.



Pla de Salut de Catalunya 
2011-2015 
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Cartera de serveis de salut mental a 
l’atenció primària

25

 Prevenció dels trastorns mentals des de l’APS

 Incorporació d’un equip especialitzat en salut mental i addiccions per treballar
de manera col·laborativa amb els EAPs

 Activitats: Interconsulta, visites conjuntes, formació, sessions clíniques,
intervencions psicoeducatives i psicològiques breus .

 Definició de rutes assistencials de la depressió a tots els territoris. Prevenció
del suïcidi

 Programa Beveu Menys



Codi Risc Suïcidi – CRS (I)
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Objectius específics

 Definir un protocol d’actuació específica urgent de tots els agents sanitaris implicats davant la detecció 
d’un caso amb risc alt de suïcidi: Paper especial del 061-CatSalut Respon/SEM.  

 Assegurar un procediment homogeni d’actuació per millorar la 
seguretat dels pacients atesos per conductes suïcides en els 
serveis d’urgències hospitalàries.  

 Implantar un circuit homogeni per a garantir una atenció 
proactiva i la continuïtat assistencial post-alta hospitalària 
(urgències i/o ingrés) :

 Vinculació al CSM de referència 

 Seguiment  des del sistema durant 12 mesos després de la 

temptativa



CRS: Estat actual
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Recursos implicats:

12 hospitals

64 dispositius ambulatoris de seguiment

061 CatSalut Respon

SEM i EMSE.

Inici prova pilot juny 2014:

 Barcelona ciutat

 Vallès Occidental Est

 RS Lleida

 RS Camp de Tarragona

40%



Pla d’Atenció Integral a 
les persones amb 

Trastorns Mentals i 
Addiccions 
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+
Associació de persones 

amb problemes de salud
mental

Federació d’entitats de 
familiars

Associacions d’empreses i entitats 
proveïdores de serveis

+

Obertament és l’Aliança catalana de lluita contra l’estigma en salud mental

Foment de
l’activisme en

primera persona
per a lluitar 

contra el estigma

Facilitar eines i 
metodologies 

per a promoure el 
contacte social

Realització de 
campanyes 

per a sensibilitzar a la 
població sobre l’estigma

Projecte Obertament: Lluita contra l’Estigma



Objectius Relacionats amb el circuit

Crear espais específics d’orientació, 
informació i assessorament en temes 

relacionats amb la malaltia mental

Desenvolupar eines útils per al maneig 
quotidià de la malaltia mental

Augmentar el grau d’influència i control 
que les famílies exerceixen en els 

esdeveniments de les seves pròpies 
vides

Desenvolupar espais que milloren la 
cohesió social com a eina de disminució 

de la vulnerabilitat

ORIENTACIÓ i ASSESSORAMENT
ESPAI SITUA’T

FORMACIÓ
Programes formatius específics en desenvolupament
d’eines per a afrontar problemes de la vida diària

APODERAMENT
PROGRAMA PROSPECT

SUPORT CONTINUAT
Grups de suport  territorials

Accions
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Projecte Activa’t 



Inserció laboral de Persones amb TM 
Individual Placement and Support (IPS)

Objectius:
 Millorar l’accés a una ocupació 
efectiva en l’empresa ordinària 
mitjançant els principis i la metodologia 
de treball i suport individualitzat en el 
lloc de feina
 Identificació de les barreres i els 
elements facilitadors del projecte.
 Avaluació de resultats, comparació 
entre entitats. 

Primers resultats 3 territoris pilot:
 En el primer  any s’han atès 555 
persones.
 Nombre de persones treballant en 
empresa ordinària  170 (30,6%)

Equipaments participants

13 CSM, 4 SRC i 2 SPL a més de Entitats 
tutelars, centres educatius, associacions 
d’afectats i familiars, ABS,  CET, Serveis 
municipals d’inserció, etc


