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Introducció 

L’Enquesta de salut de Catalunya (ESCA) és una enquesta poblacional, és a dir, l’univers 
mostral el forma tota la població no institucionalitzada resident a Catalunya. L’ESCA explora 
aspectes de la salut i la malaltia a partir de la pròpia percepció de la població (estils de vida, 
estat de salut, pràctiques preventives, utilització de serveis sanitaris, etc.) i caracteritza la 
població a través de preguntes demogràfiques (sexe, edat, estructura familiar, nacionalitat, 
etc.) i socioeconòmiques (nivell d’estudis, situació laboral, classe social, ocupació, etc.)  que 
són condicionants de la salut. 

Aquest informe compara en la població de 16 a 64 anys les diferències en les característiques 
sociodemogràfiques, l’estat de salut, les pràctiques preventives, els estils de vida i la utilització 
del serveis sanitaris entre la població que treballa i la que està a l’atur de l’ESCA 2006 i 
l’ESCA 2011-2012. 

L’ESCA forma part del sistema estadístic de salut de la Generalitat de Catalunya i és una de 
les principals fonts estadístiques en l’àmbit de la salut, tanmateix la informació demogràfica, 
social o econòmica de la població no té valor com a dada oficial sinó perquè permet 
relacionar-la amb la informació de salut. 

Les dades oficials del nombre de població en atur provenen de l’Enquesta de població 
activa (EPA)1,2, que per al primer trimestre de 2013 estimava per a Catalunya. La població de 
16 anys i més és de 5.958.000, dels quals 3.678.000 són població activa, 902.300 són a l’atur 
i 2.775.700 estan ocupades. L’EPA és una operació per mostreig de caràcter continu que 
realitza l'INE amb periodicitat trimestral, i que l’Idescat amplia trimestralment per a l'àmbit de 
Catalunya. El qüestionari està harmonitzat per la UE el que permet la comparació entre 
països. 

El Servei català d’ocupació (SOC) publica mensualment les dades de demandants 
d'ocupació a les oficines d'ocupació. Aquest registre de cercadors de feina dóna valors més 
baixos perquè el mètode exclou determinats perfils d'aturats (desocupats en programes de 
formació). Aquestes dades, també oficials, permeten conèixer la distribució municipal de la 
població en atur. Segons el registre d’aturats del SOC, el primer trimestre de 2013, la població 
aturada a Catalunya és de prop de 657.000 persones. 

Les dades de l’ESCA d’ocupació i atur són coherents, amb aquestes dues fonts oficials. Per al 
període 2011-2012 la població de 16 anys i més és de 6.363.341 persones (dades del registre 
de població de l’Idescat a 1 de gener de 2012), dels quals 3.915.000 són població activa, 
678.000 són a l’atur i 3.237.000 estan ocupades.  

Així, la taxa d’activitata 2011-2012 segons l’ESCA és del 61,5% (61,7% a l’EPA), la taxa 
d’aturb és del 17,3% (24,5% a l’EPA) i la taxa d’ocupacióc és del 50,9% (46,6% a l’EPA). 

Aquest document forma part d’una sèrie d’estudis i anàlisis sobre l’efecte de la crisi 
econòmica i financera sobre la salut que es duen a terme des del Grup ESCA i crisi.  

  

                                                      
a Percentatge de població activa en relació amb la població de 16 anys i més. 
b Percentatge de població en atur en relació amb la població activa. 
c Percentatge de població ocupada en relació amb la població de 16 anys i més. 



 

5 de 12 

Població ocupada i aturada: comparació d’indicadors de salut. 
ESCA, 2006 i 2011-2012 

 

Característiques de la mostra, variables i indicadors 

El nombre d’enquestes per sexe i grup d’edat de la mostra no és proporcional a l’estructura de 
la població catalana, atès que els territoris menys poblats estan sobremostrejats. Mitjançant 
una ponderació que reinverteix la distribució no proporcional de les enquestes, les freqüències 
esdevenen representatives en relació amb la població de Catalunya. 

L’error màxim es calcula en màxima indeterminació (p = q = 0,5), suposant un mostreig 
aleatori simple i poblacions infinites, per una confiança del 95,45%. La grandària mostral 
condiciona l’error màxim de les freqüències relatives. Com més estratificat està l’indicador, 
més elevat és l’error. El 2006 la població de 16 a 64 entrevistada és de 9.570, i el 2011-2012 
és de 4.602. 

 
Taula 1. Població de referència, nombre d’enquestes realitzades i error màxim de les 
freqüències relatives de la població 16-64 anys, segons situació laboral i sexe. 
Catalunya, 2006 i 2011-2012 

 Població Enquestes Error màxim 

2006* Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total 

Població, 16 i més 2.450.000 2.359.000 4.810.000 6.256 5.965 12.218 1,3% 1,3% 0,9% 

Població, 16-64 2.108.000 1.662.000 3.770.000 5.399 4.171 9.570 1,4% 1,5% 1,0% 

Aturats, 16-64 137.000 148.000 285.000 310 349 659 5,7% 5,4% 3,9% 

Ocupats, 16-64 1.971.000 1.514.000 3.485.000 5.089 3.822 8.911 1,4% 1,6% 1,1% 

2011-2012** Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total 

Població, 16 i més 2.573.000 2.489.000 5.062.000 3.064 2.914 5.978 1,8% 1,9% 1,3% 

Població, 16-64 2.142.000 1.749.000 3.892.000 2.557 2.045 4.602 2,0% 2,2% 1,5% 

Aturats, 16-64 412.000 266.000 678.000 482 308 790 4,6% 5,7% 3,6% 

Ocupats, 16-64 1.730.000 1.483.000 3.214.000 2.075 1.737 3.812 2,2% 2,4% 1,6% 

* Població a 1 de gener de 2005 

** Població a 1 de gener de 2012 

Font: Enquesta de salut de Catalunya 2006 i 2011-2012. Departament de Salut. 

 

 

El contingut de l’informe són diferents taules amb indicadors sociodemogràfics, d’estat de 
salut de pràctiques preventives, d’estils de vida i d’utilització de serveis sanitaris diferenciant 
la població que està treballant i la que està a l’atur, l’any 20063 (moment basal previ a l’inici de 
la crisi) i el bienni 2011-20124,5 (de context de crisi econòmica). 

Les variables independents són població ocupada i en atur de 16 a 64 anys per sexe. La 
població ocupada és la formada per les persones entrevistades que en la pregunta 19 han 
respost que treballen o que treballen però tenen una baixa laboral de més de 3 mesos (ítems 
1 i 2) i la població en atur són els que en la mateixa pregunta han contestat que són a l’atur, 
amb independència de si reben subsidi/prestació o no (ítems 3 i 4).  
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La taula 2 presenta les variables explicatives analitzades, agrupades en les diferents 
dimensions. 

 

Taula 2. Dimensions i indicadors seleccionats 

 

 

Quant a les estimacions, els indicadors han estat calculats per a homes, dones i el total, per a 
la població ocupada i aturada. S’han estimat els percentatges bruts acompanyats de l’interval 
de confiança, amb un nivell de significació del 95%. 

La interpretació dels resultats es pot fer des de dues perspectives: 

- Canvis significatius en el temps, comparant els percentatges entre el 2006 i el 2011-
2012 de la població de 16-64 anys segons la situació laboral. 

- Canvis significatius segons situació laboral, comparant en un mateix moment 
d’observació els valors de la població ocupada i els de la població en atur. 

En aquest sentit és interessant valorar no únicament l’existència o no de les diferències 
significatives entre els percentatges sinó també mesurar la magnitud de les diferències. 

 

Per a més informació sobre la metodologia, els qüestionaris i els resultats de l’ESCA es pot 
consultar la pàgina web del Departament de Salut www.gencat.cat/salut/esca. 

. 

Dimensions Indicadors 

Dades 
sociodemogràfiques 

Sexe: homes, dones i total 

Percentatge de població per grup d’edat (16-64 anys i 45-64 anys) 

Percentatge de població segons nivell d’estudis (sense estudis o primaris, secundaris i universitaris) 

Percentatge de població segons classe social segons l’ocupació6,7 (6 categories) 

Estat de salut 

Percentatge de població amb percepció de mala salut 

Percentatge de població que pateix o ha patit algun trastorn crònic (llista de 28) 

Percentatge de població que pateix o ha patit depressió i/o ansietat 

Percentatge de població que té ansietat o depressió (moderadament o molt, segons l’EuroQol8,9)  

Percentatge de població que ha restringit les seves activitats habituals els darrers 12 mesos 

Percentatge de població amb risc de patir trastorn mental (Goldberg10,11) 

Pràctiques 
preventives 

Percentatge de població que es pren la pressió arterial periòdicament 

Percentatge de població que es mesura el nivell de colesterol periòdicament 

Estils de vida 

Percentatge de sedentarisme 

Percentatge de consum de tabac (diari + ocasional) 

Percentatge de consum de risc de begudes alcohòliques 

Utilització de 
serveis sanitaris 

Percentatge de població que ha consumit un o més medicament medicaments els darrers 2 dies 

Percentatge de població que ha visitat un professional de la salut els darrers 12 mesos 

Percentatge de població que ha anat a urgències els darrers 12 mesos 

Percentatge de població que ha estat hospitalitzada els darrers 12 mesos 
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Taules de resultats 
 

Taula 3. Indicadors sociodemogràfics de la població ocupada i a l’atur, per sexe. Catalunya, 
2006 i 2011-2012 

 Font: Enquesta de salut de Catalunya 2006 i 2011. Departament de Salut. 

 

% IC95% % IC95% % IC95% % IC95%

H 56,6% (55,2-58,0) 48,1% (42,5-53,7) 53,8% (51,7-55,9) 60,7% (56,3-65,1)

D 43,4% (41,8-45,0) 51,9% (46,7-57,1) 46,2% (43,9-48,5) 39,3% (33,8-44,8)

T 100,0% (100,0-100,0) 100,0% (100,0-100,0) 100,0% (100,0-100,0) 100,0% (100,0-100,0)

H 67,8% (66,5-69,1) 57,9% (52,4-63,4) 62,2% (60,1-64,3) 68,9% (64,8-73,0)

D 70,9% (69,5-72,3) 69,0% (64,1-73,9) 65,0% (62,8-67,2) 68,5% (63,3-73,7)

T 69,1% (68,1-70,1) 63,7% (60,0-67,4) 63,5% (62,0-65,0) 68,7% (65,5-71,9)

H 32,2% (30,9-33,5) 42,1% (36,6-47,6) 37,8% (35,7-39,9) 31,1% (27,0-35,2)

D 29,1% (27,7-30,5) 31,0% (26,1-35,9) 35,0% (32,8-37,2) 31,5% (26,3-36,7)

T 30,9% (29,9-31,9) 36,3% (32,6-40,0) 36,5% (35,0-38,0) 31,3% (28,1-34,5)

H 22,8% (21,6-24,0) 39,7% (34,3-45,1) 11,7% (10,3-13,1) 24,8% (20,9-28,7)

D 16,8% (15,6-18,0) 26,6% (22,0-31,2) 8,8% (7,5-10,1) 18,4% (14,1-22,7)

T 20,2% (19,4-21,0) 32,9% (29,3-36,5) 10,4% (9,4-11,4) 22,3% (19,4-25,2)

H 57,0% (55,6-58,4) 51,9% (46,3-57,5) 61,9% (59,8-64,0) 64,1% (59,8-68,4)

D 54,5% (52,9-56,1) 60,9% (55,8-66,0) 59,1% (56,8-61,4) 63,0% (57,6-68,4)

T 55,9% (54,9-56,9) 56,6% (52,8-60,4) 60,6% (59,0-62,2) 63,7% (60,3-67,1)

H 20,1% (19,0-21,2) 8,4% (5,3-11,5) 26,3% (24,4-28,2) 11,1% (8,3-13,9)

D 29,6% (28,2-31,0) 12,5% (9,0-16,0) 32,1% (29,9-34,3) 18,6% (14,3-22,9)

T 23,8% (22,9-24,7) 10,5% (8,2-12,8) 29,0% (27,6-30,4) 14,0% (11,6-16,4)

H 11,1% (10,2-12,0) 5,3% (2,8-7,8) 12,8% (11,4-14,2) 3,4% (1,8-5,0)

D 12,5% (11,5-13,5) 6,7% (4,1-9,3) 12,4% (10,9-13,9) 4,5% (2,2-6,8)

T 11,7% (11,0-12,4) 6,0% (4,2-7,8) 12,6% (11,5-13,7) 3,8% (2,5-5,1)

H 10,8% (9,9-11,7) 5,2% (2,7-7,7) 10,9% (9,6-12,2) 4,5% (2,6-6,4)

D 13,1% (12,0-14,2) 9,1% (6,1-12,1) 10,5% (9,1-11,9) 7,6% (4,6-10,6)

T 11,8% (11,1-12,5) 7,2% (5,2-9,2) 10,7% (9,7-11,7) 5,7% (4,1-7,3)

H 26,4% (25,2-27,6) 24,6% (19,8-29,4) 30,5% (28,5-32,5) 28,0% (24,0-32,0)

D 35,8% (34,3-37,3) 32,5% (27,6-37,4) 39,7% (37,4-42,0) 26,0% (21,1-30,9)

T 30,5% (29,5-31,5) 28,7% (25,2-32,2) 34,8% (33,3-36,3) 27,2% (24,1-30,3)

H 28,4% (27,2-29,6) 35,1% (29,8-40,4) 25,1% (23,2-27,0) 33,1% (28,9-37,3)

D 17,4% (16,2-18,6) 23,8% (19,3-28,3) 16,1% (14,4-17,8) 30,7% (25,5-35,9)

T 23,6% (22,7-24,5) 29,2% (25,7-32,7) 21,0% (19,7-22,3) 32,2% (28,9-35,5)

H 14,3% (13,3-15,3) 12,1% (8,5-15,7) 12,7% (11,3-14,1) 14,0% (10,9-17,1)

D 11,1% (10,1-12,1) 12,6% (9,1-16,1) 10,4% (9,0-11,8) 11,7% (8,1-15,3)

T 12,9% (12,2-13,6) 12,3% (9,8-14,8) 11,6% (10,6-12,6) 13,1% (10,7-15,5)

H 8,9% (8,1-9,7) 17,8% (13,5-22,1) 6,7% (5,6-7,8) 14,0% (10,9-17,1)

D 10,0% (9,0-11,0) 15,2% (11,4-19,0) 8,4% (7,1-9,7) 15,9% (11,8-20,0)

T 9,4% (8,8-10,0) 16,4% (13,6-19,2) 7,5% (6,7-8,3) 14,7% (12,2-17,2)

S
ex

e
G

ru
p 

d'
ed

at
N

iv
el

l d
'e

st
ud

is
C

la
ss

e 
so

ci
al

 s
eg

on
s 

l'o
cu

pa
ci

ó

Grup IVb

Grup V

Estudis universitaris

Grup I

Grup II

Grup III

Grup IVa

Estudis secundaris

Població ocupada Població a l'atur

ESCA 2006

Població ocupada Població a l'atur

ESCA 2011-2012

Dades sociodemogràfiques

Indicador

Sense estudis o estudis 
primaris

Sexe

Edat, 16-44

Edat, 45-64
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Taula 4. Indicadors d’estat de salut de la població ocupada i a l’atur, per sexe. Catalunya, 2006 i 
2011-2012 

  
Font: Enquesta de salut de Catalunya 2006 i 2011. Departament de Salut. 

 

 

Taula 5. Indicadors de pràctiques preventives de la població ocupada i a l’atur, per sexe. 
Catalunya, 2006 i 2011-2012 

 Font: Enquesta de salut de Catalunya 2006 i 2011. Departament de Salut. 

 

 

  

% IC95% % IC95% % IC95% % IC95%

H 10,5% (9,7-11,3) 26,1% (21,2-31,0) 8,8% (7,6-10,0) 11,0% (8,2-13,8)

D 16,5% (15,3-17,7) 27,0% (22,3-31,7) 12,7% (11,1-14,3) 19,2% (14,8-23,6)

T 13,1% (12,4-13,8) 26,6% (23,2-30,0) 10,6% (9,6-11,6) 14,2% (11,8-16,6)

H 66,5% (65,2-67,8) 72,4% (67,4-77,4) 66,5% (64,5-68,5) 65,2% (60,9-69,5)

D 77,8% (76,5-79,1) 78,4% (74,1-82,7) 78,3% (76,4-80,2) 79,4% (74,9-83,9)

T 71,4% (70,5-72,3) 75,5% (72,2-78,8) 72,0% (70,6-73,4) 70,8% (67,6-74,0)

H 7,7% (7,0-8,4) 19,8% (15,4-24,2) 9,6% (8,3-10,9) 15,6% (12,4-18,8)

D 17,7% (16,5-18,9) 21,9% (17,6-26,2) 19,7% (17,8-21,6) 26,9% (21,9-31,9)

T 12,0% (11,3-12,7) 20,9% (17,8-24,0) 14,2% (13,1-15,3) 20,0% (17,2-22,8)

H 10,6% (9,8-11,4) 24,8% (20,0-29,6) 7,3% (6,2-8,4) 18,9% (15,4-22,4)

D 19,9% (18,6-21,2) 31,9% (27,0-36,8) 14,0% (12,4-15,6) 25,3% (20,4-30,2)

T 14,7% (14,0-15,4) 28,4% (25,0-31,8) 10,4% (9,4-11,4) 21,4% (18,5-24,3)

H 9,7% (8,9-10,5) 20,5% (16,0-25,0) 7,2% (6,1-8,3) 9,7% (7,1-12,3)

D 14,8% (13,7-15,9) 18,1% (14,1-22,1) 11,7% (10,2-13,2) 12,1% (8,5-15,7)

T 11,9% (11,2-12,6) 19,2% (16,2-22,2) 9,3% (8,4-10,2) 10,6% (8,5-12,7)

H 5,7% (5,1-6,3) 17,0% (12,8-21,2) 6,3% (5,3-7,3) 16,6% (13,3-19,9)

D 13,1% (12,0-14,2) 16,7% (12,8-20,6) 12,6% (11,0-14,2) 21,5% (16,9-26,1)

T 8,9% (8,3-9,5) 16,9% (14,0-19,8) 9,2% (8,3-10,1) 18,5% (15,8-21,2)

E
st

at
 d

e 
sa

lu
t Patir o haver patit depressió 

i/o ansietat

Mala salut autopercebuda

EuroQol (ansietat o 
depressió): ho està 
moderadament o molt

Patir o haver patit algun 
trastorn crònic (llista de 28)

Restricció en les activitats 
habituals els darrers 12 
mesos

Probabilitat de patir un 
trastorn mental en el moment 
de l'entrevista (Goldberg)

ESCA 2006 ESCA 2011-2012

Població ocupada Població a l'atur Població ocupada Població a l'atur
Estat de salut

Indicador

% IC95% % IC95% % IC95% % IC95%

H 36,2% (34,9-37,5) 33,7% (28,4-39,0) 45,7% (43,6-47,8) 34,5% (30,3-38,7)

D 37,0% (35,5-38,5) 35,4% (30,4-40,4) 42,8% (40,5-45,1) 39,4% (33,9-44,9)

T 36,5% (35,5-37,5) 34,6% (31,0-38,2) 44,4% (42,8-46,0) 36,5% (33,1-39,9)

H 46,2% (44,8-47,6) 35,5% (30,2-40,8) 55,7% (53,6-57,8) 40,3% (35,9-44,7)

D 49,6% (48,0-51,2) 40,0% (34,9-45,1) 56,0% (53,7-58,3) 48,8% (43,2-54,4)

T 47,7% (46,7-48,7) 37,9% (34,2-41,6) 55,8% (54,2-57,4) 43,7% (40,2-47,2)

Preventives

Indicador

P
re

ve
nt

iv
es

Població a l'atur Població ocupada Població a l'aturPoblació ocupada

ESCA 2011-2012

Mesura de la tensió arterial

Mesura del nivell de colesterol 
en la sang

ESCA 2006
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Taula 6. Indicadors d’estils de vida de la població ocupada i a l’atur, per sexe. Catalunya, 2006 i 
2011-2012 

 Font: Enquesta de salut de Catalunya 2006 i 2011. Departament de Salut. 

 

 

Taula 7. Indicadors d’utilització de serveis sanitaris de la població ocupada i a l’atur, per sexe. 
Catalunya, 2006 i 2011-2012 

 Font: Enquesta de salut de Catalunya 2006 i 2011. Departament de Salut. 

  

% IC95% % IC95% % IC95% % IC95%

H 16,4% (15,4-17,4) 21,5% (16,9-26,1) 15,0% (13,5-16,5) 14,4% (11,3-17,5)

D 25,0% (23,6-26,4) 15,9% (12,1-19,7) 19,4% (17,5-21,3) 13,5% (9,7-17,3)

T 20,1% (19,3-20,9) 18,6% (15,6-21,6) 17,0% (15,8-18,2) 14,0% (11,6-16,4)

H 39,3% (38,0-40,6) 43,9% (38,4-49,4) 38,9% (36,8-41,0) 48,0% (43,5-52,5)

D 32,5% (31,0-34,0) 38,2% (33,1-43,3) 30,9% (28,7-33,1) 35,6% (30,3-40,9)

T 36,3% (35,3-37,3) 40,9% (37,1-44,7) 35,2% (33,7-36,7) 43,1% (39,6-46,6)

H 8,3% (7,5-9,1) 8,5% (5,4-11,6) 7,0% (5,9-8,1) 9,5% (6,9-12,1)

D 2,0% (1,6-2,4) 2,6% (0,9-4,3) 2,6% (1,9-3,3) 2,2% (0,6-3,8)

T 5,6% (5,1-6,1) 5,4% (3,7-7,1) 5,0% (4,3-5,7) 6,6% (4,9-8,3)

Estils de vida

Indicador

E
st

ils
 d

e 
vi

da

Població a l'atur

ESCA 2006

Població a l'atur Població ocupada

ESCA 2011-2012

Població ocupada

Sedentarisme

Consum de tabac

Consum de risc de begudes 
alcohòliques

% IC95% % IC95% % IC95% % IC95%

H 42,3% (40,9-43,7) 52,0% (46,4-57,6) 44,0% (41,9-46,1) 39,2% (34,8-43,6)

D 62,5% (61,0-64,0) 64,9% (59,9-69,9) 64,9% (62,7-67,1) 64,2% (58,8-69,6)

T 51,1% (50,1-52,1) 58,7% (54,9-62,5) 53,7% (52,1-55,3) 49,0% (45,5-52,5)

H 79,9% (78,8-81,0) 83,1% (78,9-87,3) 84,1% (82,5-85,7) 83,9% (80,6-87,2)

D 90,7% (89,8-91,6) 87,6% (84,1-91,1) 95,7% (94,7-96,7) 94,5% (92,0-97,0)

T 84,6% (83,9-85,3) 85,4% (82,7-88,1) 89,5% (88,5-90,5) 88,0% (85,7-90,3)

H 27,3% (26,1-28,5) 35,1% (29,8-40,4) 27,5% (25,6-29,4) 28,5% (24,5-32,5)

D 34,1% (32,6-35,6) 39,5% (34,4-44,6) 32,3% (30,1-34,5) 37,1% (31,7-42,5)

T 30,3% (29,3-31,3) 37,4% (33,7-41,1) 29,7% (28,2-31,2) 31,9% (28,6-35,2)

H 4,3% (3,7-4,9) 8,5% (5,4-11,6) 4,5% (3,6-5,4) 6,0% (3,9-8,1)

D 8,7% (7,8-9,6) 13,0% (9,5-16,5) 8,2% (6,9-9,5) 9,3% (6,1-12,5)

T 6,2% (5,7-6,7) 10,8% (8,4-13,2) 6,2% (5,4-7,0) 7,3% (5,5-9,1)

Utilització de serveis 
sanitaris

Ha visitat un professional de la 
salut el darrer any

Ha visitat un servei d'urgències 
el darrer any

Ha estat hospitalitzada el 
darrer any

Ha pres un o més 
medicaments els darrers dos 
dies

Indicador

U
til

itz
ac

ió
 d

e 
se

rv
ei

s 
sa

ni
ta

ris

ESCA 2011-2012

Població ocupada Població a l'atur Població ocupada Població a l'atur

ESCA 2006
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Interpretació dels resultats 

 

Canvis significatius en el temps, comparant els percentatges entre el 2006 
i el 2011-2012 de la població de 16 anys i més segons la situació laboral. 

Entre 2006 i 2011-2012, en les variables sociodemogràfiques hi ha més canvis en la població 
ocupada que en la que està a l’atur: disminueix la població ocupada de 16-44 anys (homes, 
dones i total) i augmenta la població total ocupada de 45 a 64 anys. Entre la població 
ocupada, disminueix el percentatge que sense estudis o amb estudis primaris i n’augmenta la 
resta, seguint l’evolució de la població general. De la mateixa manera, entre els ocupats són 
relativament més nombrosos els del grup III (personal administratiu i treballadors a compte 
propi) i disminueix el percentatge de població ocupada dels grups IVa (treballadors manual 
qualificats) i V (treballadors manuals no qualificats). 

L’evolució dels indicadors de salut els més rellevant és que la tendència del canvi és la 
mateixa per a la població ocupada i l’aturada però la intensitat no, el que porta a convergir els 
valors. Una possible explicació és que amb l’increment de la taxa i del nombre d’aturats, les 
característiques han tendit a semblar-se més a la població general i ocupada. Entre el 2206 i 
el 2011-2012 ha disminuït la mala percepció de salut, l’ansietat i depressió mesurada amb 
l’EuroQol i la restricció de l’activitat habitual per problemes de salut els darrers 12 mesos. 

La població ocupada incrementa significativament les pràctiques preventives (mesura de la 
tensió arterial i del nivell de colesterol a la sang), no així les aturades.. 

Entre els estils de vida no s’observen canvis en el període a excepció de la disminució del 
sedentarisme en les dones i el total de la població ocupada. 

Quant a la utilització de serveis sanitaris, incrementa el percentatge de població ocupada que 
ha visitat un professional de la salut el darrer any, i disminueix el percentatge d’homes i total 
que han consumit algun medicament els darrers dos dies entre els aturats i augmenta el de 
dones aturades que ha estat visitada el darrer any. 

 

 

Canvis significatius segons situació laboral, comparant en un mateix 
moment d’observació els valors de la població ocupada i els de la 
població en atur. 

La població sense estudis o amb estudis primaris, la que pertany als grups socioocupacionals 
IVa (treballadors manual qualificats) i V (treballadors manuals no qualificats) són els que 
presenten diferències significatives quant a la seva situació laboral, amb percentatges 
significativament més elevats de població en atur respecte a l’ocupada. Contràriament, la 
població amb estudis universitaris, que forma part del grup I (el més benestant) o del grup III 
(personal administratiu i treballadors a compte propi), només en el 2011-2012, tenen 
percentatges més elevats d’ocupació que d’atur. 
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L’estat de salut de la població a l’atur és pitjor que en la població ocupada, tant el 2006 com el 
2011-2012. Únicament no mostren diferències significatives, el percentatge de població que 
pateix o ha patit algun trastorn crònic (en ambdós moments d’observació) i la població amb 
restricció de l’activitat els darrers 12 mesos (2011-2012). 

El 2006 la població ocupada es mesurava el nivell de colesterol a la sang en percentatges 
més elevats que la que estava a l’atur, mentre que el 2011-2012, els homes i total (no les 
dones) de la població ocupada mostren percentatges de mesura de la tensió arterial i de la 
mesura del nivell de colesterol a la sang en comparació amb la població a l’atur. 

Les dones ocupades són més sedentàries que les que estan a l’atur, tant el 2006 com el 
2011-2012. En el 2011-2012 el percentatge d’homes fumadors és significativament més 
elevat entre els aturats. 

En el bienni 2011-2012 no hi ha diferències significatives entre ocupats i aturats en cap dels 
indicadors analitzats, mentre que en el 2006 s’observa que la població aturada fa una 
utilització superior de serveis sanitaris que l’ocupada (percentatge més elevats de consum de 
medicaments, de visites als serveis d’urgències i ’hospitalitzacions, en homes i total).  
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