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INFORME ANUAL 2019 

PERFIL DE LES PERSONES QUE INICIEN TRACTAMENT 
per a cada una de les principals substàncies 

 90% amb residència estable 

 40% viu amb la parella, 22% sol/a, 21% amb la   

 família 

 61% té fills/es 

73% Homes 

47  
anys 82% nacionalitat 

espanyola 

 Ocupació: 45% treballa, 30% a l’atur 

 Estudis: 52% secundaris, 12% universitaris 

Consum: 

 Policonsum: 53% 

 Cap tractament previ: 48%  

    Tractament previ (mateixa substància): 42% 

Influència per iniciar tractament: 

 Iniciativa pròpia: 28% 
 CAP o altres serveis sanitaris: 54% 

Alcohol 

29  
anys 

Consum: 

 Policonsum: 58% 

 Cap tractament previ: 64%  

    Tractament previ (mateixa substància): 23% 

Influència per iniciar tractament: 

 Iniciativa pròpia: 24% 
 CAP o altres serveis sanitaris: 43% 
 Serveis legals i policials: 7%  
 Serveis Socials: 6%  

Cànnabis 

 88% amb residència estable 

 48% viu amb la família, 22% amb la parella,  

 12% sol/a 

 23% té fills/es 

 

75% Homes 
79% nacionalitat 

espanyola 

 Ocupació: 34% treballa, 36% a l’atur, 18% estudia  

 Estudis: 55% secundaris, 33% primaris o sense, 8%   

 universitaris 

 87% amb residència estable 

 35% viu amb la parella, 31% amb la família,  

 16% sol/a 

 50% té fills/es 

83% Homes 

38  
anys 83% nacionalitat 

espanyola 
 

 Ocupació: 48% treballa, 35% a l’atur 

 Estudis: 56% secundaris i 33% primaris 

Consum: 

 Policonsum: 72% 

 Cap tractament previ: 40%  

    Tractament previ (mateixa substància): 45% 

 Poques persones injectores 

Influència per iniciar tractament: 

 Iniciativa pròpia: 38% 

 CAP o altres serveis sanitaris: 37% 

Cocaïna 

42  
anys 

Consum: 

 Policonsum: 63% 

 Cap tractament previ: 14%  

    Tractament previ (mateixa substància): 75% 

 S’han injectat alguna vegada a la vida: 48% 

 Han compartit xeringues i/o material d’injecció: 35-40%  

 

Influència per iniciar tractament: 

 Iniciativa pròpia: 39% 

 Centres penitenciaris: 22% 

 CAS: 17% 

Heroïna 

 51% amb residència estable. 17% amb   

 residència inestable  

 19% viu amb la parella. 18% amb la família,  

  23% sol/a, 22% estan a la presó 

 43% té fills/es 

 

88% Homes 
69% nacionalitat 

espanyola 
 

 Ocupació: 17% treballa, 43% a l’atur, 18% altres  

 Estudis: 49% primaris o sense, 38% secundaris 

VIH+  33% 

VHC (exposició)   57% 

Agost 

2020 

Total inicis de 

tractament 2019:  

14.528 

6.130 inicis de tractament (42,2%) 2.045 inicis de tractament (14,1%) 

3.582 inicis de tractament (24,7%) 1.521 inicis de tractament (10,5%) 


