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1. Definició, importància i exemples

Concepte d’igualtat en salut

L'absència de diferències injustes i 
evitables en salut entre grups de 
població definits socialment, 
econòmicament, demogràficament o 
geogràficament.

Font: WHO. A conceptual framework for Action on the Social Determinants of Health. CSDH, Aprol 2007
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Rellevància de les desigualtats socioeconòmiques en 
salut

• Les desigualtats socioeconòmiques en salut 
existeixen en tots els països i en forma de gradient en 
l'escala social. 

• L'impacte de les desigualtats socials en salut és molt 
gran. 

• Estan augmentant les desigualtats. 

• Hi ha suficient evidència que mostra com es poden 
reduir les desigualtats de salut mitjançant l'aplicació 
de polítiques socials i de salut adequades.

Font: Benach J. La desigualdad social perjudica seriamente la salud. Gaceta Sanitaria 1997;11:255-258

Worldmapper- http://www.worldmapper.org/

Pobresa, 2018

Mortalitat infantil 2015
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Índex d’Objectius de Desenvolupament Sostenible

Font: Global Burden of Diseases, Lancet, 2017
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Distribució territorial de l’analfabetisme 
de 15 i més anys (%)

Privació i mortalitat infantil, Bolivia 2001

Distribució territorial d’habitatges 
sense sanitaris (%)

Distribució territorial d’habitatges amb 
parets d’atovó, pedra o tàpia

Distribució territorial de la taxa de 
mortalitat infantil per 1.000 N.V.

Font: Maydana et al, 2009

Diversos indicadors de salut segons classe social. Àrea 
metropolitana de Barcelona. Homes, 2006

Font: Borrell et al. Agenda Cerdà.
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Diversos indicadors de salut segons classe social. Àrea 
metropolitana de Barcelona. Dones, 2006

Font: Borrell et al. Agenda Cerdà.

Salut mental per classe social en homes i dones 
Barcelona 2006 i 2016

Font: Informe de salut de Barcelona 2016
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El gènere i la classe social són dos eixos de desigualtat 
a analitzar

• Els homes i les dones tenen diferents patrons de salut i 
de determinants de salut. 

• La classe social influeix en la salut d'homes i dones. 

• És necessari analitzar més d'un eix de desigualtat 
(interseccionalitat).

Estat de salut segons nombre de persones a la llar en 
treballadores manuals. Catalunya 1994
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Font: Artazcoz L y cols. En: Borrell C, Benach J. Les desigualtats en salut a Catalunya. Informe CAPS, F.J. Bofill, 2003.
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2. Models conceptuals: les causes de les desigualtats en salut -
recomanacions de polítiques
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Causes de les desigualtats en salut

Font: Comissió de Determinants Socials de l’OMS, 2008

“Les desigualtats en salut són el resultat de la situació 
en la qual la població creix, viu, treballa i envelleix i del 
tipus de sistema que s'utilitza per combatre la 
malaltia“.

S’han anomenat determinants socials de la salut

Model dels determinants de la salut de Dalghren i 
Whitehead, 1991

Font: Dalghren i Whitehead, 1991.
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Marc conceptual de la “Comisión para reducir las 
Desigualdades en Salud en España”

Determinants socials de la salut. Just Societities, OPS, 2018



01/04/2019

11

Actors relacionats amb decisions polítiques

Font: Franco et al. Informe SESPAS 2018

WHO Comission on Social Determinants of Health. Closing the Gap in a Generation, 2008

Comissió sobre determinants 
socials en salut de l’OMS, 
2008
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Recomanacions: “Societats justes”, OPS, 2018

Comisión para reducir las desigualdades en salud en 
España (2010. Propostes

• La distribució del poder i la riquesa

• Condiciones de vida i treball durant tot el cicle vital

• Entorns afavoridors de la salut

• Serveis sanitaris

• Informació, vigilància, investigació i docència
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Estratègies proposades (n=166)

3. Prioritats a Barcelona
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Informe de salut 2014

Continguts:
• La situació sociodemogràfica 
• L’entorn econòmic 
• La qualitat de l’aire
• Les malalties transmissibles:

• La tuberculosi 
• Les infeccions per VIH/Sida
• Les infeccions de 
transmissió sexual

• La salut sexual i reproductiva
• L’esperança de vida i la 
mortalitat

• Les desigualtats en salut als 
barris 

Les desigualtats en salut als barris: els indicadors de l’Urban HEART
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Les desigualtats en salut als barris: Urban HEART

Les desigualtats en salut als barris

Renda Familiar Disponible                      Atur

Fecunditat adolescent              Esperança de vida                      Tuberculosi
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Barris segons grau de privació socioeconòmica i 
indicadors de salut

Districte 18 barris amb indicadors 
més desfavorables

Ciutat Vella Barceloneta

Gòtic

Raval

St Pere, Sta Caterina i Ribera

Sants-Montjuïc Marina del Prat Vermell

Horta-Guinardó Carmel

Nou Barris Can Peguera

Ciutat Meridiana

Roquetes

Torre Baró

Trinitat Nova

Turó de la Peira

Vallbona

Verdum

Sant Andreu Baró de Viver

Bon Pastor

Trinitat Vella

Sant Martí Besòs-Maresme

Més favorables

Nivell mig

Més desfavorables

Mesura de govern d’acció conjunta per la reducció de les 
desigualtats socials en salut

• Estratègia intersectorial per reduir les desigualtats en 
salut

• Identificar i reforçar les polítiques municipals que poden 
reduir les desigualtats en salut

• Iniciar noves actuacions

• Disminuir les desigualtats amb reformes integrals (pla 
de barris) 

• Crear un Observatori d'impacte en salut i qualitat de 
vida de les polítiques municipals
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Gracias, gràcies

Carme Borrell – cborrell@aspb.cat
@carme1848

Agència de Salut Pública de Barcelona


