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Memòria justificativa de recerca de les convocatòries PBR, DEBEQ, FI, MQD, 
ACOM, RDG, AREM, ARIE, INEFC, AMIC, EXCAVA, ARAI i XIRE 
 
 
La memòria justificativa consta de les dues parts que venen a continuació: 
1.- Dades bàsiques i resums 
2.- Memòria del treball (informe científic) 
 
Tots els camps són obligatoris 
 
1.- Dades bàsiques i resums 
 

Nom de la convocatòria  
AMIC 
 
Llegenda per a les convocatòries: 
ACOM Ajuts a projectes de recerca d'abast local i comarcal 
AMIC Ajuts per a projectes de recerca en matèria d'immigració internacional a Catalunya  
AREM Ajuts per a projectes adreçats a la recuperació de la memòria històrica 
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ARIE Ajuts per a donar suport al desenvolupament de projectes de recerca i innovació en matèria educativa i 

d'ensenyament formal i no formal 
DEBEQ Beques de Cooperació Internacional i Desenvolupament 
EXCAVA Ajuts per al desenvolupament de treballs de camp de prospecció i/o excavació arqueològica o 

paleontològica de rellevància científica i d'impacte internacional 
FI Beques predoctorals per a la formació de personal investigador  
INEFC Beques predoctorals i de col·laboració, dins de l'àmbit de l'educació física i l'esport i les ciències 

aplicades a l'esport 
MQD Ajuts per al finançament de projectes per a la millora de la qualitat docent a les universitats de Catalunya 
PBR PBR Projectes Batista i Roca. Ajuts per al finançament de projectes de recerca en l'àmbit de les Ciències 

Socials i les Humanitats 
RDG Ajuts per al finançament de projectes de recerca que tinguin per finalitat l'estudi de les desigualtats i 

violències originades per motius de gènere 
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Títol del projecte ha de sintetitzar la temàtica científica del vostre document. 
 Estat de Salut, necessitat i utilització dels serveis d'atenció primària i urgències hospitalàries de la població immigrant 

Dades de l'investigador responsable 
Nom 
Maria Carme 

Cognoms 
SAURINA CANALS 
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Correu electrònic 
     �

Dades de la universitat / centre al que s’està vinculat 
Universitat de Girona/Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials/Departament d'Economia/Mètodes quantitatius 
en economia/Grup de Recerca en Estadística, Economia Aplicada i Salut (GRECS)�
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Número d’expedient  
      

Paraules clau: cal que esmenteu cinc conceptes que defineixin el contingut de la vostra memòria. 
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Data de presentació de la justificació  
20/07/2007 
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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l’un en anglès i l’altre en la llengua del document,  on  
a més s’esmenti les dades següents: les dades del lloc on s’ha fet l’estada i la durada del projecte. 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
 
Els principals objectius a assolir en el projecte consisteixen en identificar i caracteritzar l'estat de salut dels diversos 
col•lectius d'immigrants que resideixen a la Regió Sanitària Girona (RSG), a la Regió Sanitària Lleida (RSL) i a la ciutat 
de Barcelona. D'aquesta manera es podran determinar quines són les necessitats d'aquests grups, tot comparant-ho 
amb la població autóctona, i quin cost suposen per l'administració pública. El principal objectiu és el d'apuntar a 
polítiques sanitàries i socials més adients amb la situació migratoria actual. Per tal d'identificar el col·lectiu immigrant a 
la RSG es va procedir a la modificació del sistema d'informació primària de l'ICS, ECAP, a través de l'activació de 
variables existents. Aquesta tasca, realitzada durant un període de 8 mesos, (de març a octubre de 2005) ha permés la 
identificació dels usuaris dels serveis sanitaris de les ABS i obtenir una referència poblacional fiable. Per detectar l'estat 
de salut i la necessitat i utilització de serveis s'ha elaborat una enquesta ad-hoc prenent com a referència l'enquesta 
ESCA i s'ha  administrat a una mostra aleatòria dels usuaris (immigrants i autòctons). L’extracció de la mostra, amb un 
total de 900 efectius s'ha realitzat per estratificació segons origen del pacient atès, obtenint 637 qüestionaris vàlids. Pel 
que fa a la ciutat de Barcelona s'ha treballat el districte de Ciutat Vella amb un percentatge d'immigrants superior a la 
mitjana de la ciutat. L'anàlisis de la casuística de l'Hospital del Mar va proporcionar evidències en el sentit que la major 
utilitzacuió dels serveis hospitalaris per part de la població immigrant estava centrada en l'atenció materno-infantil. Per 
aprofundir en aquesta evidència es plantejà un estudi de freqüentació d'immigrants i autòctons als serveis d'urgències 
de l'Hosital del Mar i Peracamps. A la RSL es realitzà un estudi sobre 1699 pacients d'origen immigrant (agrupats per 
regió d'origen), atesos a l'AP de cinc ABS de la ciutat de Lleida tot comparant-ho amb un total de 4156 pacients 
autòctons. D'altra banda es van estudiar les urgències hospitalàries ateses a l'Hospital Arnau de Vilanova. 
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Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
 
Summary 
 
 
The main objectives of the project are to identify and characterise the state of health of the various immigrant groups 
who live in the Girona Health Region (RSG), the Lleida Health Region (RSL) and the city of Barcelona. We can thus 
establish what the needs of these groups are, compared with those of the indigenous population, and what costs these 
entail for government. The main aim is to note which health and social policies are most appropriate to the current 
migratory situation. 
 
In order to identify the immigrant community in the RSG, we began by modifying ECAP, the network of workstations 
which makes up the primary information system of the Catalan health service, using existing variables. This task, which 
was carried out over a period of 8 months (from March to October 2005), allowed us to identify the users of the ABS 
(primary health areas) services and obtain a reliable point of reference regarding the population. In order to find out the 
state of health and the need for and use of services, we prepared an ad hoc survey, taking the Catalan ESCA health 
survey as a point of reference, and applied this to a random sample of users (both immigrant and local). The extraction 
from the sample, which had a total of 900 subjects, was carried out by stratifying according to the origin of the patient 
treated. This produced 637 valid questionnaires.  
 
In the city of Barcelona we worked in the Ciutat Vella district, where the percentage of immigrants is higher than average 
for the city. A case-by-case analysis of the Hospital del Mar provided evidence that the greatest use of hospital services 
by the immigrant population was centred on maternity/infant care. To look at this evidence in more depth, we are 
planning a study of how often immigrants and members of the indigenous population attend the casualty department at 
the Hospital del Mar and Peracamps.  
 
 
In the RSL we carryied out a study of 1,699 patients of immigrant origin (grouped by region of origin) who have received 
primary care in 5 primary health areas in the city of Lleida, comparing them with a total of 4,156 indigenous patients. We 
also studied cases attended in the casualty department at the Hospital Arnau de Vilanova. 
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2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de qualsevol 
mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
 

1. INTRODUCCIÓ 

El fet d’identificar el col·lectiu immigrant a través de la utilització que en fa dels serveis de salut ha de 
possibilitar el coneixement de les necessitats reals d'aquest col•lectiu d'usuaris tot comparant-les amb les de 
la població autòctona. Aquesta comparació ha de poder ser feta entre col·lectius semblants, és a dir entre 
persones amb les mateixes característiques socioeconòmiques i demogràfiques per tal de poder afinar en les 
diferències reals del col·lectiu immigrant vers l'autòcton sense caure en falses generalitzacions tot sovint 
desafortunades. Aquest estudi comparatiu ha d'ajudar a fer possible el disseny i l'aplicació d'un pla d'atenció 
sanitària dirigit a la població immigrant i a les seves necessitats específiques.  

La poca tradició en assistència sanitària a persones d’altres països, juntament amb la novetat que suposen 
els fenòmens migratoris massius, posa de manifest la necessitat de recopilar informació sobre aquests nous 
fluxos, amb l’objectiu de poder adaptar el nostre sistema sanitari a aquesta nova realitat. La informació  
insuficient referent a les característiques d’aquests col·lectius, tant des d’un punt de vista quantitatiu com 
qualitatiu, provoca, entre altres efectes, que no existeixi una relació proporcionada entre la destinació de 
recursos i el volum de treball efectiu que implica l’atenció a aquest grup de pacients. En conseqüència, 
l’absència de variables lligades al fenomen migratori, no permet estudiar de manera rigorosa aspectes 
rellevants com els patrons de morbiditat d’aquests col·lectius.  
 
Gran part de la literatura sobre el tema tracta les diferències de salut inter- ètniques, és a dir, analitza les 
desigualtats originades per les condicions de salut de l'immigrant en el moment de sortir del seu país: les 
anomenades Malalties Importades (EIM). Dins d’aquest grup es distingeixen les conegudes com a malalties 
cosmopolites d’aquelles altres anomenades tropicals o exòtiques. La major part de treballs apunten que 
aquestes darreres (les tropicals) no son un risc per la població autòctona, és a dir, tenen una baixa 
prevalença. D’altra banda, les primeres (les cosmopolites) que s’originen per les precàries condicions de vida 
en els països d’origen, tendeixen a perpetuar-se en el país d’acollida.  
 
Aquestes EIM Cosmopolites poden ser degudes a factors culturals o bé a la situació precària de l'immigrant 
en el seu país d’origen. A més, el problema s’agreuja quan l'immigrant arriba al país d’acollida ja que, si bé és 
cert que està condicionat pel seu perfil sanitari de sortida (determinat en general pel fet de procedir d’un 
entorn social i econòmic més pobre) es troba amb diversos problemes d’adaptació. Per tant, moltes vegades 
és difícil diferenciar en quin grau aquestes malalties cosmopolites han estat realment importades o, per 
contra, les han desenvolupat un cop instal·lats en el país d'acollida, al perllongar-se les condicions precàries 
en les que subsisteixen.  
 
En definitiva, els resultats de la major part de treballs apunten que els immigrants estan més exposats a 
desenvolupar un determinat tipus de malalties, bé siguin relacionades amb la pobresa (fred, gana, falta 
d’higiene) bé a malalties de caràcter psicològic o mental (originades pel trauma que suposa el procés 
d’adaptació a una nova cultura, llengua i societat). 
 
L'interès per aprofundir en el coneixement d’aquest tipus de malalties ha generat la proliferació de treballs 
centrats en l’estudi de la morbiditat del col·lectiu immigrant, sense deixar de banda l’ètnia o el país d’origen. 
Tot i així, l’escassetat de dades és una barrera important amb la que s’han trobat molts d’aquests estudis. 
 
En aquest sentit, un estudi realitzat per l'institut nacional de salut a Bethesda, Estats Units (Singh i Siahpush, 
2002), analitza les causes que afecten a la morbiditat, esperança de vida i índex de mortalitat en la població 
immigrant i l'autòctona. Aquest treball, ajustat per les variables  sexe, edat, estat civil, nivell educatiu, 
ingressos familiars i lloc de residència, ha pogut demostrar que l’estat de salut és diferent en funció de si la 
persona és o no immigrant. És a dir, si comparem els individus blancs nascuts als Estats Units amb els 
individus residents en aquest país però nascuts a l’estranger (africans, hispans, asiàtics, etc.) veiem que els 
naturals d'Estats Units tenen un percentatge de risc en mortalitat menor que el col·lectiu immigrant en més 
d’un 16% (respecte a alguns d’aquest subgrups d’immigrants aquesta diferència arriba al 48% ). També a 
Europa s’han realitzat treballs que tracten la problemàtica relacionada amb la immigració i la salut.  
 
Un d’aquests estudis és el de Westerling i Rosén (2002), que analitza els efectes del fenomen migratori entre 
la població autòctona i la immigrada. Aquest treball, com el d'Estats Units, troba que la població immigrant té 
unes taxes de mortalitat superiors a les de la població autòctona Sueca.  
 
Un altre treball realitzat a Gran Bretanya (Shawn et al 1998) ens indica que, tot i la reducció de les taxes de 
mortalitat (tal com es pot observar des del segle passat), aquesta no s’ha donat per igual a tota la població, i 
es pot comprovar que hi ha una polarització geogràfica respecte a aquesta variable. Aquest treball apunta la 
possibilitat que la immigració jugui un paper en aquesta polarització geogràfica de les taxes de mortalitat en el 
territori anglès. S’observa que les zones amb mortalitat més elevada estan habitades per vagabunds i 



�

�

immigrants, de manera que es pot constatar que la localització de l’habitatge i l’estat de salut de la zona són 
variables altament correlacionades i que la migració d’aquells individus exclosos de la societat, combinat amb 
factors culturals, socials i econòmics, genera una polarització de la mortalitat.  
 
Un altre estudi que fa referència a la regió Europea és el realitzat per Rommel i Weiland (2002), que ens 
descriu els pros i contres que sorgeixen en aspectes de salut relacionats amb la població de la zona del nord 
del Rhin i Westfàlia. La comparació de la població nativa germana amb la població immigrant ha mostrat que 
hi ha aspectes concrets de salut que necessiten una intervenció política concreta i més investigació, ja que 
les dades reflecteixen que hi ha fortes diferències entre l’estructura sociodemogràfica d’aquest col·lectius. 
 
Aquest treball també constata les diferències en l’elaboració de les estadístiques oficials, cosa que només va 
permetre realitzar hipòtesis sobre els principis més generals del sistema de salut en la població immigrant. Si 
es vol analitzar de manera adequada els recursos de salut, serà necessària una nova visió de la immigració, 
canviant els registres oficials actuals i generant nous indicadors d'immigració i de situació socioeconòmica, 
que avui en dia no existeixen. 
   
Pel cas Espanyol, trobem també diferents treballs que estudien la situació de la població immigrant, tant pel 
que fa a epidemiologia com a aspectes no menys importants relacionats amb la demografia i la societat.  
 
Trobem treballs que realitzen recopilacions bibliogràfiques de la informació disponible sobre la salut i 
immigració (Jansà i García Olalla, 2004; Informe Fundació J. Bofill, 2006), en els que es conclou que, si bé no 
tot el col·lectiu immigrant presenta unes necessitats sanitàries concretes i específicament diferents a les que 
precisa la població autòctona, s’observa una proporció superior de naixements de mares immigrants, més 
necessitats en salut mental, un major dèficit bucodental i increments de casos de tuberculosi en aquestes 
poblacions, cosa que porta a una major necessitat de destinar recursos específics per cobrir aquestes 
necessitats. 
 
En aquest mateix sentit, l’obra de Farias Huanqui (2001) ens presenta una guia pràctica per adaptar les 
manifestacions de les patologies més comunes de la nostra societat als pacients arribats de països remots, 
que moltes vegades viuen en condicions precàries en arribar al país d'acollida. És un manual que evita la 
visió tropicalicista i que intenta actualitzar els coneixements facultatius per facilitar el diagnòstic i tractament 
d’aquests pacients, a la vegada que proporciona pautes per solucionar conflictes culturals o idiomàtics.  
 
Per la regió de Catalunya, les primeres experiències en l’àrea d’immigració i salut es van portar a cap a 
l’hospital de Mataró a principis dels anys 80 (Balanzó et al. 1984). A partir d’aquesta experiència es va 
implementar un procés d’adaptació dels recursos disponibles a les necessitats que plantejaven les comunitats 
africanes instal·lades al Maresme. En la mateixa línia, es va crear a Barcelona la Unitat de Malalties Tropicals 
Importades (del CatSalut), ubicada a Ciutat Vella, que es va configurar com el centre d’atenció primària per 
excel·lència de la població immigrada resident a la zona. Més endavant van aparèixer noves iniciatives com la 
de l'Hospital d'Olot (Teixidor et al. 1987) o la del Centre d'Atenció Primària de Salt (Jaumà i Viñamata, 1994), 
d'on va sortir el protocol d’actualització per l’atenció primària a l'immigrant subsaharià.  
 
Totes aquestes iniciatives van sorgir per la necessitat d’adaptar-se a una nova societat, caracteritzada per la 
important afluència de fluxos migratoris (que s’ha accelerat a partir dels anys 90). Tot i aquestes iniciatives, 
que han fet possible una major actuació davant l’arribada d’aquests fluxos migratoris, es fa indispensable 
conèixer de manera més rigorosa i detallada aquests fenòmens, així com els individus que els protagonitzen. 
D’aquesta manera, es pondrà disposar d’eines més adequades per fer front a aquesta nova realitat.  
 
El Pla de Salut Català del 1993-1995 ja va considerar que el grup de població immigrant a Catalunya era 
d’especial interès sanitari, polític, social, econòmic, cultural, laboral i legal, per determinar la presència de 
problemes de salut, estils de vida i utilització de serveis. Així, es van disposar un conjunt de mesures 
d’actuació per millorar l’atenció de la població immigrant estrangera a Catalunya.  
 
Des del 2000, aspectes com l’accés a serveis de salut de la xarxa pública ja han estat resolts amb la Targeta 
Sanitària Individual (TSI) que es facilita al conjunt de la població empadronada (immigrada o no), 
independentment de la seva situació administrativa.  
 
L'any 2001 amb el Pla Interdepartamental d'Immigració 2001-2004, es concreten actuacions en polítiques 
migratòries en matèria de salut a Catalunya, i es funda l'Oficina de Cooperació Sanitària Internacional i Salut 
Migracional, que s'encarrega de coordinar les diferents iniciatives i dirigeix les polítiques en matèria de salut i 
immigració.  
 
En un estudi preliminar realitzat pel GRECS (Grup de Recerca en Estadística, Economia Aplicada i Salut de la 
Universitat de Girona), es va intentar analitzar les característiques diferencials (patrons epidemiològics i 
d'utilització) del col·lectiu immigrant usuari dels serveis de salut públics a Catalunya. Les dades d'aquest 
estudi procedien de l'ESCA 2001-2002 (Enquesta de Salut de Catalunya). De tota manera, el treball va trobar 
que aquesta font de dades era inadequada i insuficient degut, bàsicament, a la inexistència d'un identificador 
directe d'immigrant. A més, i com a limitació addicional, l'ESCA tampoc aporta informació referent al país 
d'origen o ètnia dels individus, obligant a tractar el col·lectiu "immigrant" com un grup homogeni, quan en 
realitat no ho és.  
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En aquest mateix sentit, molts organismes internacionals i associacions busquen dades i informació per 
aproximar-se als moviments poblacionals, però les estadístiques referents al col·lectiu d'immigrants són 
bastant pobres i poc depurades (Colectivo IOÉ, 2004), en part perquè existeix el problema de com definir un 
immigrant. A través del Padró continu d'habitants, de l'Enquesta de Població Activa o de les dades d'alta a la 
Seguretat Social, obtenim dades parcials d'aquesta realitat. No obstant, per poder estudiar de manera 
correcte els moviments migratoris i els problemes de salut derivats d'aquests, necessitem tenir una cobertura 
total de la població a estudiar, desagregar la informació fins a nivells locals i tenir informació socioeconòmica 
dels diferents subgrups de la població.  
 
L'informe tècnic elaborat per l'Agència d'Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdica (Berra et al., 2004), 
realitzat sobre una exhaustiva investigació bibliogràfica sobre la població resident a l'Estat Espanyol i dirigida 
a la identificació de treballs originals que avaluïn, bé sigui la salut dels immigrants,  bé la utilització que fan 
dels serveis sanitaris en el període comprés entre el gener de 1992 i el juliol del 2003 selecciona 85 estudis. 
En aquest informe s'indica que la major part de treballs no són concloents respecte a les diferències de salut 
entre la població immigrant i l'autòctona ni en relació a les intervencions específiques de salut dirigides a 
aquest col·lectiu. Les principals limitacions metodològiques detectades es refereixen a les limitacions en la 
identificació de la població immigrant i al problema del disseny (només un 6% dels treballs combina 
metodologia quantitativa i qualitativa, només un 21% compara els resultats amb els obtinguts per la població 
autòctona i cap d'ells proporciona una evaluació dels costos de la immigració).  
 
El cost purament assistencial i les noves demandes sanitàries sorgides dels moviments migratoris son uns 
altres dels mites associats a la immigració, que tenen molt a veure amb la dispersió d'aquest fenomen a 
Espanya. "Hi ha províncies que la seva densitat de població estrangera és major que la de la resta d'Espanya, 
destacant Madrid, Barcelona, Màlaga, Alacant i les Illes. No obstant això el tipus d'immigració varia en 
cadascuna d'elles, essent Madrid i Barcelona les principals ciutats receptores d'immigrants procedents de 
països amb renda baixa mentre que a les illes s'acullen als immigrants arribats, sobre tot, d'Europa" diu Lucía 
Mazarrasa, professora del Departament de Salut Internacional de l'Escola Nacional de Sanitat de l'Institut 
Carlos III de Madrid.  
 
Donat el gran creixement del flux d'immigració que està arribant a tota Europa i concretament a Catalunya, 
que és una de les principals destinacions migratories d'Espanya, és necessari disposar d'una major 
informació demogràfica, socioeconòmica, sanitària i epidemiològica d'aquest col·lectiu, per poder dissenyar 
polítiques sanitàries i d'assignació de recursos més ajustades a la demanda real.  
 
Des del punt de vista metodològic, existeix un intens debat entre els defensors de les tècniques qualitatives 
per la medició d'informació subjectiva (entrevistes o grups de discussió) que argumenten que els qüestionaris 
no mesuren l'opinió real sinó que creen aquesta opinió artificialment i és ben conegut el biaix existent en les 
enquestes d'opinió sobre temes referents a satisfacció de qualitat de vida, "la gent es presenta a si mateixa 
com molt més feliç del que és en realitat. Son els efectes autodefensius i de la desitjabilitat social" (Strack, F, 
otros, 1991).Per altra banda els defensors de l'us d'enquestes d'opinió ataquen dient que les tècniques de 
recollida d'informació qualitativa tenen poca representativitat i per tant tenen poques possibilitats de 
generalització.  
 
A tall de resum, podem indicar que el principal objectiu de l'analisi qualitativa és determinar la presència o 
absència d'una determinada característica o disposició (Paradise, 1994), mentre que l'anàlisi quantitativa 
busca trobar les variacions en la qualitat i intensitat que es presenten en el fenòmen (Abbagnano, 1974). L'ús 
d'ambdues aproximacions en el projecte que nosaltres presentem, respon al convenciment que la seva unió 
pot produir un major acostament al coneixement de la realitat de l'estat de salut i de l’ús dels serveis sanitaris 
dels immigrants a la ciutat de Barcelona i a les Regions Sanitàries de Girona (RSG) i de Lleida  (RSL).  

 
 
 

2. NUCLI DE L’INFORME 

 

2.1 OBJECTIUS DE L’ESTUDI 

Per aconseguir l’objectiu global plantejat a la introducció d’aquest informe cal aconseguir l’acompliment dels 
objectius generals següents:  

1. Identificar i caracteritzar l'estat de salut dels diversos col•lectius d'immigrants que resideixen a la Regió 
Sanitària Girona (RSG), a la Regió Sanitària Lleida (RSL) i a la ciutat de Barcelona. 

2. Estimar les necessitats de salut en els diferents col•lectius d'immigrants. 

3.Estudiar el comportament del col•lectiu immigrant com a usuari dels serveis sanitàris públics a Catalunya, 
per determinar quines són les necessitats d'aquest grup i quin cost suposen per l'administració pública, 
amb l'objectiu d'apuntar a polítiques sanitàries i socials més adients amb la situació migratoria actual.  



�

�

4. Proporcionar informació rellevant que permeti orientar les polítiques econòmiques i socials amb la 
finalitat d'adaptar el sistema sanitari a la realitat de les necessitats actuals.  

A partir de l’acompliment dels objectius generals es planteja assolir els  objectius específics següents: 

1. Analitzar la morbilitat atesa en els serveis sanitàris entre la població immigrant per tipologia de la 
mateixa, sexe i grup d'edat.  
2. Analitzar els problemes de salut percebuts entre la població immigrant.  
3. Analitzar les diferències entre la morbilitat objectiu i percebuda entre la població immigrant i l'autòctona 
en la RSG i en la RSL i a la ciutat de Barcelona. 
4. Determinar la utilització dels serveis d'atenció primària i urgències hospitalàries realitzada per part del 
col·lectiu immigrant. 
5. Determinar les diferències d'ús entre la població autòctona i la immigrant dels serveis d'assistència 
primària i urgències hospitalàries. 
6. Analitzar la variabilitat en el consum de fàrmacs entre la població autòctona i la immigrant.  
7. Estimar els costos que suposa el col·lectiu immigrant al Servei Català de la Salut. 

 

2.2 METODOLOGIA 

Per a la consecució dels objectius es va plantejar un estudi observacional transversal en tres etapes:  
1)  Identificació i descripció de la població d’estudi.  
2) Fase quantitativa (elaboració, validació i administració d'un qüestionari) i fase qualitativa (grups de 
discussió) 
3) Caracterització dels problemes de salut i estimació de necessitats, utilització de serveis d'atenció primària i 
urgències hospitalàries i valoració dels costos.  
 

Es procedeix a continuació a l’explicació de cadascuna d’aquestes etapes tot indicant la fase d’execució, atès 
que aquest treball forma part d’un projecte de més durada finançat en part pel projecte PI040495 del Fondo 
de Investigación Sanitaria (F.I.S.) del Ministerio de Sanidad y Consumo 

 

Primera etapa.- Identificació i descripció de la població d’estudi.  

 

Regió Sanitària Girona 

Per tal d’aconseguir una identificació correcte del col·lectiu immigrant es va procedir a l’activació de variables 
existents a l’e-cap en 8 ABS participants en el projecte a la Regió Sanitària Girona. Les variables activades 
van estar: lloc de naixement del pacient, anys que fa que viu a Catalunya, llengua materna, idioma de 
contacte amb el professional mèdic i lloc de naixement del pare i de la mare pels pacients pediàtrics.  

Les 8 ABS que van participar en el projecte i van recollir aquesta informació foren les àrees de Banyoles, 
Blanes, Girona-3 (Zona Montilivi i Zona Vilarroja), Olot, Roses, Salt, Santa Coloma de Farners i Sarrià de Ter, 
totes elles zones de gran afluència migratòria en el nostre territori: 15’04%, 16’07%, 13’83%, 13’06%, 25’71%, 
26’21%, 10’75% i 5’57%, de població nascuda a l’estranger segons el padró del 2005, respectivament, 
comparant-ho amb els percentatges de població estrangera empadronats a la província de Girona (15’49%) o 
a Catalunya (12’56%). 

Aquesta tasca, realitzada durant un període de 8 mesos, (de març a octubre de 2005) ha permés la 
identificació dels usuaris dels serveis sanitaris de cada zona i obtenir una referència poblacional fiable.  
 
Els professionals sanitaris dels ABS participants en l'estudi varen ser els encarregats d'introduir la informació 
corresponent a les noves variables. A cada ABS del projecte hi va haver un coordinador/a responsable de 
supervisar i de fer el seguiment de la recopilació en els seus sistemes informàtics, de les dades 
corresponents a aquestes noves variables introduïdes a l'ECAP. 
 
Donat que en els serveis d'urgències dels hospitals Arnau de Vilanova de Lleida, l’Hospital de l’Esperança 
(Barcelona) i l’Hospital del Mar (Barcelona), actualment ja s'està recollint, per a tots els pacients, el país de 
procedència i els diagnòstics d'alta, es preveu poder estendre l’adaptació de l’ECAP a les altres àrees 
d’estudi.  
 
 
 
IMAS Barcelona 
 

L’augment del nombre d’estrangers residents a la ciutat de Barcelona en els últims cinc anys ha estat molt 
gran passant de 74.019 el gener de 2001 a 260.058 el gener de 2006, fet que suposa una evolució del 
nombre d’immigrants sobre la població total des de 4,9% el 2001 al 15,9% el 2006. El districte treballat és el 
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de Ciutat Vella que té un percentatge d’immigrants superior a la mitjana de la ciutat. Així a Ciutat Vella s’ha 
passat d’un percentatge sobre la població total de 18,2% el 200 al 38,5% el 2006. La procedència majoritària 
d’aquest col·lectiu és el Pakistan, el Marroc, les Filipines i l’Equador essent el seu perfil principalment el 
d’immigrant econòmic en el sentit definit en aquesta memòria 
 
L’any 2001 es va dur a terme una anàlisi de la casuística hospitalària de l’Hospital del Mar de Barcelona i es 
varen obtenir evidències en el sentit que la major utilització dels serveis hospitalaris per part de la població 
immigrant estava centrada en l’atenció materno-infantil. 
 
Aprofundint en l’evidència obtinguda es va voler comparar els nivells de freqüentació dels serveis d’urgències 
durant el 2004 entre immigrants empadronats i població autòctona.  
 
Per això es plantejà un estudi transversal de les taxes de freqüentació d’immigrants i autòctons als serveis 
d’urgències de dos centres de la ciutat de Barcelona durant el 2004: l’Hospital del Mar i Peracamps (centre 
adscrit a l’hospital situat al Raval Sud). L’àrea d’estudi, anomenada (AMA), àrea de màxima atracció. Està 
delimitada per la superfície que abraça les quatre àrees bàsiques de salut(ABS) per a les quals l’índex 
d’atracció de l’Hospital del Mar és més alt: Barceloneta, Casc Antic, Gòtic i Raval Sud. 
 
S’ha pres com a població d’estudi tots els actes assistencials realitzats durant el 2004 als serveis d’urgències 
de l’Hospital del Mar i Peracamps de pacients residents a l’AMA. Es varen excloure de l’estudi les urgències 
dels pacients que no varen presentar la TIS en el moment de l’assistència per no conèixer el lloc de 
residència. 
 
S’ha considerat com a població de referència la població empadronada a l’AMA a 1 de gener de 2005. 
 
A més dels càlculs de les taxes brutes de freqüentació s’ha ajustat un model binomial negatiu pel conjunt de 
totes les urgències ajustant per edat, sexe i servei. 
 
 
Regió Sanitària Lleida 

En una primera part es realitzà un estudi observacional, transversal i multicèntric de 1699 pacients d’origen 
immigrant, atesos a l’Atenció Primària (AP) de 5 Àrees Bàsiques de Salut (ABS) de la ciutat de Lleida des del 
març de 2005 a l’agost de 2005. Per a la comparació es realitzà un mostreig aleatori amb un total de 4156 
pacients d’origen autòcton. Els immigrants foren agrupats en cinc zones d’origen. Les variables d’estudi foren 
introduïdes en el programa informàtic e-CAP (estació clínica d’Atenció Primària) i d’allí s’obtingueren les 
dades clíniques i de freqüentació. Les dades de prescripció s’obtingueren directament del Registre de 
Farmàcia informatitzat de la base de dades del Departament de Farmàcia de l’ICS de Lleida. 
Del registre informatitzat s’obtingueren les següents variables: edat, sexe, codificació diagnòstica (CIE-10), 
episodis de baixes laborals amb els diferents motius i durades, tipus de visites realitzades (cita prèvia o 
urgent), i les derivacions efectuades.  
 
En una segona part es realitzà un estudi observacional descriptiu de totes les urgències hospitalàries ateses 
a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida durant el període inclòs entre l’1-1-2004 i el 31-12-2005. 
S’obtingueren taxes d’utilització del Servei d’Urgències, restringint l’estudi als residents a Lleida ciutat on es 
coneixien els denominadors poblacionals segons lloc d’origen dels residents a Lleida al punt mig del període 
d’estudi. 
 
Com sistema de registre s’utilitzà la història clínica informatitzada i d’aquesta s’extragueren les següents 
variables: edat, sexe, país de procedència, lloc actual de residència, nombre de visites realitzades, codificació 
diagnòstica a l’alta (CIE-9), nombre d’ingressos hospitalaris, motius d’ingrés hospitalari, nombre de dies 
d’ingrés hospitalari i destinació a l’alta hospitalària. 
 

 

Segona etapa 

 

A) Fase quantitativa 

Regió Sanitària Girona 

Enquesta administrada a una mostra aleatòria dels usuaris (immigrants i autòctons), amb la recollida 
d'informació respecte a aspectes socio-econòmics i de variables de salut, així com d'utilització i accès als 
serveis sanitaris públics i de satisfacció amb el servei rebut. Posteriorment es realitzarà un anàlisi qualitativa 
mitjançant grups de discussió per aprofondir i matisar la interpretació dels resultats. 

S’ha procedit a l’elaboració d’una enquesta ad-hoc prenent com a referència l’enquesta ESCA. Aquest 
qüestionari contempla, a més de les variables identificadores de l'usuari, tal i com s'han recollit en la primera 
etapa, variables sobre aspectes socioeconòmics (nivell d'estudis, ocupació, professió,...) variables de salut 
(autopercepció de la salut, morbilitat aguda i crònica, ...), d'utilització i accés als serveis sanitaris públics 
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(atenció primària, especialitzada, urgències, etc.), i aspectes transculturals i de satisfacció amb l'assistència 
sanitària rebuda. Un cop validat el seu redactat amb el suport de mediadors/es culturals a fi d’aconseguir la 
correcta comprensió dels diferents ítems per part dels diferents col·lectius d’immigrants, s’ha translladat en 
suport informàtic i s’ha instal·lat a les consultes dels ABS amb la col·laboració de l’ICS per tal que 
s’administrés a la pròpia consulta pels professionals mèdics. 
 
Atès que la informació sobre les noves variables introduïdes en les 8 ABS participants a la RSG estava 
disponible per un total de 34.980 pacients dels 157280 usuaris atesos durant el període d’estudi, i per tal de 
no introduir biaix en funció del treball realitzat en cadascuna de les ABS, es van respectar els percentatges de 
població atesa a cada ABS, dades que es varen prendre com a referent poblacional per a la confecció de la 
mostra.: 

 
D’aquesta manera, el 12’6% d’individus de la mostra varen procedir de Girona-3; el 17’3% de Salt; el 5’7% de 
Sarrià de Ter; el 6’5% de Santa Coloma de Farners; el 12’7% de Banyoles; el 16’7% de Blanes; el 15’2% 
d’Olot; i el 13’4% de Roses. 

 
L’extracció de la mostra, amb un total de 900 efectius es va realitzar per estratificació segons els estrats 
següents: persones autòctones, procedents d’Europa de l’Est, de Centre i sud Amèrica i d’Àfrica. 

 
Dins de cada estrat es va prendre, usant mostreig aleatori simple sense reposició, una mida de mostra 
suficient que es va repartir proporcionalment entre les ABS participants en l’estudi per respectar els 
percentatges poblacionals que representaven cadascuna d’elles. Aquesta manera de procedir, a més de 
permetre fer comparacions fiables globals i desagregades per sexe, possibilita desagregar les comparacions 
al nivell d’estratificació establert amb fiabilitats que en cap cas superen el 10% d’error treballant a nivells de 
proporcions amb el supòsit de màxima indeterminació i al 95% de confiança 

 
D’aquesta manera, s’ha treballat amb una mostra de 900 persones sobre una població total de 20.454 
pacients. 
 
IMAS 

A més del càcul de les taxes de freqüentació estratificant per edat sexe i servei s’ha ajustat un model binomial 
negatiu pel conjunt de totes les urgències ajustant per edat, sexe i servei, els resultats del qual es presenten a 
l’apartat de resultats. 
 

Regió Sanitària Lleida 

A) Estudi de la població immigrant i autòctona que utilitzà l’Atenció Primària: 
 
Estudi de la incapacitat laboral (IT) 
Es realitzà una anàlisi descriptiva del percentatge d’individus que patiren IT i del total de dies d’IT. S’empraren 
models de regressió de Poisson per a estimar el risc relatiu (RR) de patir IT segons la zona de procedència. 
Pels individus que patiren IT es prengueren models de regressió linial per tal d’avaluar l’efecte de les 
variables edat, sexe i zona de procedència en el total de dies d’IT durant el període estudiat. Donada la 
distribució asimètrica de la variable total de dies d’IT, s’utilitzà la transformació logarítmica d’aquesta variable 
com a variable depenent. 
 
Estudi de la freqüentació als diferents Serveis d’Atenció Primària 
Es va descriure la freqüentació als diferents Serveis d’AP i la distribució de freqüències de les visites a les 
altres especialitats. S’empraren models de regressió multinomial, per a estimar el risc relatiu d’haver realitzat 
les visites. 
 

 
B) Estudi de la població immigrant i autòctona que utilitzà el Servei d’Urgències 
 
Es descrigueren les característiques demogràfiques dels individus atesos i s’estimaren les taxes de 
freqüentació (nombre de visites per cent habitants i any) en base als habitants empadronats. Es realitzà 
l’anàlisi del nombre de visites per persona i s’analitzaren les freqüències dels diagnòstics més freqüents. 

S’ajustaren models de regressió logística multivariable per a l’obtenció d’odds ratios d’ingressos a l’hospital 
segons les característiques dels pacients i la seva procedència. 

 
 

B) Fase qualitativa 

En aquests moments s’està en procés de realització dels grups de discussió a la RSG per afinar aquells 
aspectes que el resultat preliminar de les dades registrades a partir de l’administració de l’enquesta no 
permetent extreure conclusions. En particular es fa necessari aprofondir en tots aquells aspectes de 
planificació familiar i de cura dels fills, així com en les diferències culturals pel que fa a la salut percebuda per 
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detectar aquells aspectes que poden condicionar un ús diferent dels serveis sanitaris, tant pel que fa a 
l’assistència primària com en l’ús dels serveis d’urgències hospitalaries. 

 

Tercera etapa.- Caracterització dels problemes i de les necessitats de salut que presenta el col•lectiu 
immigrant a les Regions implicades en el projecte tot analitzant de manera separada la  informació procedent 
de l'assistència primària i la d'urgències hospitalàries. Estudi de la utilització del sistema sanitari públic i 
anàlisi dels costos que aquest col•lectiu representa per la sanitat pública (anàlisi comparativa amb la població 
autòctona).  

 
A la RSG, s’ha finalitzat la recollida de les dades procedents de la fase quantitativa, s’ha depurat l’arxiu de 
dades, s’han realitzat les primeres anàlisis descriptives i s’està procedint a l’ajust d’un model causal multinivell 
per explicar les raons de la utilització del serveis d’atenció primària ajustant per sexe, edat, origen, variables 
socio-econòmiques i de distribució espacial. 
 
A la zona de l’IMAS (Barcelona) i com a aproximació a l’anàlisi de costos es va procedir a determinar la 
càrrega de treball de les atencions urgents en relació amb el país d’origen de la persona atesa. 
L’estudi contempla les 165.267 urgències ateses a l’Hospital del Mar els anys 2002 i 2003 
S’analitzen tres grans grups d’origen: 
1.- Autòctons 
2.- Immigrants de països de renda alta: Unió Europea, Suïssa, Finlàndia, Estats Units, Canadà, Japó, 
Austràlia i Nova Zelanda 
3.- Immigrants de països de renda baixa: resta del continent americà, nord d’Àfrica i Vall del Nil, Àfrica 
subsahariana, resta d’Àsia i Europa de l’Est. 
 
L’estudi s’ha fet mitjançant el cost variable que correspon als consums realitzats per al diagnòstic i el 
tractament d’urgència. 
 
A la Regió Sanitària Lleida s’ha fet un estudi de la despesa farmacèutica. Per abordar el treball, es realitzà 
una anàlisi descriptiva de la despesa farmacèutica i s’ajustaren models de regressió multinomial que 
permeteren estimar els riscs relatius de realitzar una despesa baixa, moderada o alta, segons el lloc d’origen. 
 
S’estudiaren els fàrmacs prescrits tant a la població immigrant com a la població autòctona formant grups 
terapèutics. També es recolliren el nombre de pacients tractats durant el període d’estudi per a cada grup 
terapèutic, el nombre d’envasos prescrits, la despesa total que representava cada grup terapèutic i finalment 
la despesa per pacient. 
 

En aquests moments s’està procedint a la recopilació i a l’anàlisi de les dades recollides en l’etapa anterior en 
les diferents regions de l’estudi i a partir dels resultats obtinguts fins ara i dels que obtinguem en la la fase 
qualitativa podrem aprofondir més en la interpretació dels resultats.  

 
 
2.3. RESULTATS 
 
Els principals resultats obtinguts en les diferents regions d’estudi es presenten de manera separada per tal de 
facilitar la lectura del text i es reserva per l’apartat de conclusions la visió de conjunt de les principals 
aportacions obtingudes fins ara en l’estudi realitzat 
 
 
Regió Sanitària Girona 
 
Entre el març i l’octubre de 2005 es va obtenir a la RSG informació de 157.280 usuaris, d’un 22% dels quals 
(34.980) en fou identificat el país de naixement.  

 
D’aquests individus un 45,4% foren homes i un 54,6% dones amb edats compreses en un 12’7% entre 0 i 15 
anys; en un 17% entre 15 i 30 anys; en un 25’7% entre 31 i 50; en un 18’2% entre 51 i 65; i en un 26’5% de 
més de 65 anys. 
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Taula 1. Regió de naixement per les dones segons l’edat 

De 16 a 24 anys De 25 a 35 anys De 36 a 45 anys De 46 a 55 anys De 56 a 66 anys Regió de 

naixement 
n % n % n % n % n % 

Espanya 29 67,4% 53 69,7% 59 70,2% 84 88,4% 92 97,9% 

Europa de l’Est 3 7,0% 3 3,9% 2 2,4% 1 1,1% 0 0,0% 

Sud Amèrica 3 7,0% 5 6,6% 8 9,5% 4 4,2% 2 2,1% 

Centre Amèrica 1 2,3% 2 2,6% 2 2,4% 1 1,1% 0 0,0% 

Àfrica Subsahariana 1 2,3% 6 7,9% 5 6,0% 1 1,1% 0 0,0% 

Àfrica del Nord 6 14,0% 7 9,2% 8 9,5% 4 4,2% 0 0,0% 

Total 43 100,0% 76 100,0% 84 100,0% 95 100,0% 94 100,0% 

�
 
 

Taula 2. Regió de naixement pels homes segons l’edat 

De 16 a 24 anys De 25 a 35 anys De 36 a 45 anys De 46 a 55 anys De 56 a 66 anys Regió de 

naixement 
n % n % n % n % n % 

Espanya 23 67,6% 29 56,9% 34 59,6% 32 69,6% 52 91,2% 

Europa de l’Est 0 0,0% 1 2,0% 2 3,5% 1 2,2% 0 0,0% 

Sud Amèrica 2 5,9% 5 9,8% 2 3,5% 4 8,7% 2 3,5% 

Centre Amèrica 1 2,9% 1 2,0% 2 3,5% 1 2,2% 0 0,0% 

Àfrica Subsahariana 5 14,7% 7 13,7% 9 15,8% 5 10,9% 1 1,8% 

Àfrica del Nord 3 8,8% 8 15,7% 8 14,0% 3 6,5% 2 3,5% 

Total 34 100,0% 51 100,0% 57 100,0% 46 100,0% 57 100,0% 

 
 
Com s’observa a les taules els percentatges de població immigrada major de 55 anys són molt petits pels 
diferents llocs d’origen. Els percentatges més elevats corresponen a persones procedents d’Àfrica del Nord i 
de l’Africa subsahariana en el cas dels homes i a persones procedents d’Àfrica del Nord, de l’Africa 
subsahariana i de Sud Amèrica en el cas de les dones. 
 
Quan analitzem les diferències del nivell d’estudis segons lloc de naixement (taula 3), observem diferències 
significatives en el sentit que els percentatges de persones analfabetes o amb els estudis primaris incomplets 
són molt més elevats entre la població immigrada que entre la població autòctona. Quan aprofundim per 
entendre les diferències segons país d’origen observem que els percentatges més elevats d’instrucció 
insuficient corresponen als col·lectius africans.  
 
Pel que fa a estudis secundaris veiem que els col·lectius procedents d’Europa de l’Est, de Sud Amèrica i de 
Centre Amèrica són els que presenten uns majors percentatges, superant amb escreix el de les persones 
autòctones. 
 
El mateix es pot observar pel que fa als estudis universitaris (diplomatures i llicenciatures). En aquest cas cal 
indicar també els baixos percentatges obtinguts pel que fa als col·lectius africans. 
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Taula 3. Nivell d’estudis segons lloc de naixement 

Origen  Regió de naixement 

Nivell d’estudis 
Autòcton Immigrant Total Autòcton 

Europa 

Est 

Sud 

Amèrica 

Centre 

Amèrica 

Àfrica 

Subsahariana 

Àfrica 

del 

Nord 

n 11 13 24 11 0 0 0 5 8 No sap llegir 

ni escriure 
% 2,3% 9,3% 3,9% 2,3% ,0% ,0% ,0% 13,9% 16,7% 

n 71 40 111 71 0 2 1 21 16 Estudis 

primaris 

incomplerts % 15,1% 28,6% 18,2% 15,1% ,0% 5,9% 10,0% 58,3% 33,3% 

n 176 24 200 176 2 5 2 8 7 Estudis 

primaris 

complerts % 37,4% 17,1% 32,8% 37,4% 15,4% 14,7% 20,0% 22,2% 14,6% 

n 138 44 182 138 7 18 4 1 13 Estudis 

secundaris 
% 29,4% 31,4% 29,8% 29,4% 53,8% 52,9% 40,0% 2,8% 27,1% 

n 40 8 48 40 1 4 1 1 2 
Diplomatures 

% 8,5% 5,7% 7,9% 8,5% 7,7% 11,8% 10,0% 2,8% 4,2% 

n 34 11 45 34 3 5 2 0 2 Llicenciatures 

% 7,2% 7,9% 7,4% 7,2% 23,1% 14,7% 20,0% 0,0% 4,2% 

           p-valor (origen)= 0,000; p-valor (regió de naixement) = 0,000 

 
 
El grau d’utilització dels serveis d’atenció primària segons origen i sexe mostrats a la taula 4 ens indica que 
els homes immigrants fan un menor ús dels serveis mentre que les dones immigrants en fan un ús semblant. 
 
 
 

Taula 4. Utilització dels serveis d’atenció primària segons origen i sexe 

 
 
Quan ho desagreguem per grups d’edat (taules 5 i 6), observem que l’única diferència estadísticament 
significativa al 95% la trobem pel grup de 26 a 35 anys, en el sentit que les persones autòctones d’aquest 
grup d’edat usen molt més els serveis d’atenció primària que les persones migrades. 
 

 
Taula 5. Utilització dels serveis d’atenció primària segons edat i origen. Grup de dones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autòctons Immigrants Total  
n % n % N % 

Home 111 65,3% 32 44,4% 143 59,1% Sí ha utilitzat els serveis 
d’atenció primària Dona 187 59,0% 41 56,2% 228 58,5% 

Autòctons Immigrants  
Edat 

n % n % p-valor 

De 16 a 25 anys 10 43,5% 6 60,0% 0,383 

De 26 a 35 anys 21 72,4% 8 36,4% 0,010 

De 36 a 45 anys 17 50,0% 9 40,9% 0,505 

De 46 a 55 anys 19 59,4% 7 50,0% 0,555 

De 56 a 66 anys 44 84,6% 2 50,0% 0,082 
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Taula 6. Utilització dels serveis d’atenció primària segons edat i origen. Grup d’homes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalment, a la taula 7 i a les caselles ombrejades, es mostren els percentatges d’utilització dels serveis 
d’atenció primària quan es té en compte el nivell d’estudis i l’origen de les persones entrevistades. S’observa 
que les úniques diferències estadísticament significatives al 95% indiquen que és més elevat el grau 
d’utilització per part de les persones autòctones amb estudis primaris incomplerts (84,3%) que per part de les 
persones immigrants amb el mateix nivell d’estudis (52,5%). Per totes les altres tipologies de nivell d’estudis, 
tot i que no obtenim la significació estadística, les tendències indiquen sempre un menor grau d’utilització per 
part de la població migrada excepte en el cas dels estudis de diplomatura en els que la petita mida de mostra 
obtinguda no permet extreure conclusions. 
 
Taula 7. Utilització dels serveis d’atenció primària segons nivell d’estudis  i lloc de naixement 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Autòctons Immigrants  
Edat 

n % n % p-valor 

De 16 a 25 anys 13 46,4 8 61,5 0,368 

De 26 a 35 anys 38 71,7 11 47,8 0,046 

De 36 a 45 anys 25 42,4 14 58,3 0,187 

De 46 a 55 anys 53 63,1 7 63,6 0,972 

De 56 a 66 anys 57 62,6 1 50,0 0,715 

Autòctons Immigrants Total 
Nivell d’estudis n % n % N % 

p-valor 

8 66,7% 7 53,8% 15 60,0% 

4 33,3% 6 46,2% 10 40,0% No sap llegir ni escriure 

12 100,0% 13 100,0% 25 100,0% 

0,513 

59 84,3% 21 52,5% 80 72,7% 

11 15,7% 19 47,5% 30 27,3% Estudis primaris incomplerts 

70 100,0% 40 100,0% 110 100,0% 

0,000 

99 56,6% 12 50,0% 111 55,8% 

76 43,4% 12 50,0% 88 44,2% Estudis primaris complerts 

175 100,0% 24 100,0% 199 100,0% 

0,543 

80 58,4% 20 45,5% 100 55,2% 

57 41,6% 24 54,5% 81 44,8% Estudis secundaris 

137 100,0% 44 100,0% 181 100,0% 

0,133 

19 47,5% 4 50,0% 23 47,9% 

21 52,5% 4 50,0% 25 52,1% Estudis de diplomatura 

40 100,0% 8 100,0% 48 100,0% 

0,897 

25 71,4% 5 45,5% 30 65,2% 

10 28,6% 6 54,5% 16 34,8% Estudis de llicenciatura 

35 100,0% 11 100,0% 46 100,0% 

0,115 
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IMAS Barcelona 
 
Durant el 2004 es van atendre 127.428 urgències a l’Hospital del Mar i Peracamps, el 29,3% de les quals van 
correspondre a l’AMA. Després d’eliminar les que corresponien a actes sense presentació de la TIS es va 
disposar de 33.317 urgències per analitzar. D’aquestes el 34,1% corresponien a immigrants. De les urgències 
ateses a immigrants el 81,3% pertanyien a persones d’entre 15 a 49 anys. 
 
A 1 de gener de 2005 hi havia 85.169 persones empadronades a l’àrea que correspon a l’AMA, el 35,6% de 
les quals eren immigrants. El 82,5% dels immigrants tenia entre 15 i 49 anys mentre que els autòctons 
d’aquesta categoria d’edat n’eren el 46,1%. 
 
S’ha estudiat la utilització dels serveis d’atenció primària a Ciutat Vella i el servei d’urgències de l’Hospital del 
Mar (mateixa àrea) 
Es troba que la freqüentació d’urgències hospitalàries d’immigrants és menor que els autòctons en totes les 
especialitats 
Les dones immigrants presenten una més gran utilització dels serveis de ginecologia fins i tot després 
d’ajustar per edat 
 
Taula 8.  Taxes de freqüentació brutes per 1.000 habitants i raó de taxes no ajustades 

d’immigrants davant dels autòctons 
 
  

TOTAL 
 

NACIONALS 
 

IMMIGRANTS 
Rao de taxes 

immigrants vs. 
nacionals 

Interval de 
confiança 95% 

 

Total 
 

      

391 
 

 

400 
 

375 
 

0.937 
 

(0.920; 0.953) 
 

 

Homes 
 

372 
 

 

388 
 

350 
 

0.901 
 

(0.879; 0.923  
SEXE 

 

Dones 
 

413 
 

 

412 
 

415 
 

1.008 
 

(0.962; 1.034) 
 

 

1-14 
 

479 
 

 

543 
 

371 
 

0.683 
 

(0.648; 0.720) 
 

 

15-49 
 

 

377 
 

385 
 

369 
 

0.960 
 

(0.939; 0.982) 
 

 

50-64 
 

 

361 
 

354 
 

401 
 

1.132 
 

(1.064; 1.205) 
 

 
 
EDAT 

 

≥65 
 

 

413 
 

408 
 

587 
 

1.441 
 

(1.332; 1.558) 

 
 Font: F. Cots i alt en Estudis d’Economia de la Salut, Generalitat de Catalunya, 2006  pàg. 99 
 
Com es pot veure a la taula les taxes de les dones no difereixen entre immigrants i nacionals mentre que pels 
homes immigrants són un 10% inferiors a les del homes autòctons. També observem que els immigrants de 
menys de 15 anys freqüenten urgències un 32% menys que els autòctons de la mateixa edat, i entre els 15 i 
49 anys un 4% menys. Per les dues últimes categories d’edat observem l’efecte contrari: els immigrants entre 
50 i 64 anys tenen una taxa de freqüentació un 13% més gran que els autòctons i els de 65 anys i més, un 
44% més gran. 
 
El resultat de l’ajust de regressió d’un model binomial negatiu pel conjunt de totes les urgències ajustant per 
edat, sexe i servei proporciona una raó de taxes per als immigrants respecte dels autòctons de 0,85 (IC 95% 
0,72; 0,99; p=0,04), és a dir, els immigrants de l’AMA van freqüentar les urgències un 15% menys que els 
autòctons de la mateixa àrea durant el 2004. 
 
Per serveis els resultats indiquen que els immigrants van freqüentar menys que els autòctons tots els serveis 
analitzats excepte ginecologia i obstetrícia amb els resultats següents: 
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               Taula 9. Utilització dels serveis d’urgències 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les taxes de freqüentació dels serveis de cirurgia, traumatologia i medicina mostren una relació directa amb 
l’edat en el sentit que a  mesura que augmenta l’edat augmenta també la freqüentació. A la resta de serveis 
les taxes més altes corresponen a la categoria de 15 a 49 anys. Pel que fa al servei de pediatria, la taxa més 
alta es va obtenir pels nens d’1 a 4 anys. 
 
Com a aproximació a l’anàlisi de costos es va procedir a determinar la càrrega de treball de les atencions 
urgents en relació amb el país d’origen de la persona atesa. 
L’estudi contempla les 165.267 urgències ateses a l’Hospital del Mar els anys 2002 i 2003 
S’analitzen tres grans grups d’origen: 
1.- Autòctons 
2.- Immigrants de països de renda alta: Unió Europea, Suïssa, Finlàndia, Estats Units, Canadà, Japó, 
Austràlia i Nova Zelanda 
3.- Immigrants de països de renda baixa: resta del continent americà, nord d’Àfrica i Vall del Nil, Àfrica 
subsahariana, resta d’Àsia i Europa de l’Est. 
 
L’estudi s’ha fet mitjançant el cost variable que correspon als consums realitzats per al diagnòstic i el 
tractament d’urgència. 
Del total d’urgències ateses, el 19,9% eren de població immigrant i un 15,5% corresponen a immigrants de 
països de renda baixa. El 38% de les atencions de població autòctona supera els 50 anys mentre que hi 
trobem un 13,7% pels immigrants atesos procedents de països de renda alta i no arriba al 8% en el cas dels 
immigrants procedents de països de renda baixa. Entre 16 i 50 anys es concentra el 78% de les atencions 
immigrants mentre que pels nacionals és del 44%. 
L’Àsia i el nord d’Àfrica presenten majoria de població masculina mentre que l’Amèrica i l’Àfrica subsahariana 
presenten un percentatge més elevat de població femenina. 
 
El cost variable mitjà ha estat de 10,97 euros per assistència. Pels nacionals i procedents de països de renda 
alta el cost mig ha estat de 11,66 euros mentre que pels immigrants procedents de països de renda baixa ha 
estat de 7,21 euros. 
 
En estratificar per edat s’observa que pel grup més rellevant per a la població immigrant (entre 16 i 50 anys) 
hi ha diferències significatives en el sentit de més baix cost pels procedents de països de renda baixa en les 
especialitats de medicina general i traumatologia i en el sentit de més alt cost respecte els autòctons i 
procedents de països de renda alta en ginecologia i obstetrícia. No s’han trobat diferències significatives pel 
que fa a cirurgia. 
 
Així, amb l’anàlisi dels costos variables d’un nombre important d’urgències s’han pogut establir una sèrie de 
pautes de comportament que depenen de l’origen dels pacients: 

- Les urgències de medicina, traumatologia i cirurgia en l’edat d’adults (16-50 anys) presenten una 
menor càrrega de treball pels immigrants que pels autòctons en valors que superen el 10% de 
reducció. 

- Quan s’estratifica per edat, les urgències ginecològiques pels immigrants procedents de països de 
renda baixa mostren un major cost variable tot i que la seva rellevància econòmica és inferior que 
en altres especialitats (9% d’augment sobre un cost mitjà de 3,8 euros 

 
 
 
 

 
Serveis analitzats 

 

 
Raó Taxes immigrants 

vs. Autòctons 

 
Interval de confiança 95% 

 

Cirurgia 
 

 

0,75 
 

(0,62; 0,92) 
 

Traumatologia 
 

 

0,66 
 

(0,51; 0,86) 
 

Medicina 
 

 

0,77 
 

(0,62; 0,96) 
 

Pediatria 
 

 

0,73 
 

(0,64; 0,81) 
 

Ginecologia i obstetrícia 
 

 

2,00 
 

(1,11; 3,59) 
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Regió Sanitària Lleida (RGLL) 
 
Es va realitzar una anàlisis de les visites a urgències de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida 
durant el període 2004-05. En concret : 

- s’ha caracteritzat la població visitada (sexe i grups d’edat) segons si aquesta resideix o no en Lleida 
ciutat i si és immigrant o autòctona 

- s’ha caracteritzat la població  immigrant usuària del servei d’urgències segons procedència 
(llatinoamericans, europeus de l’Est, magrebins, subsaharians i altres) 

- s’han analitzat les taxes de freqüentació (nombre de visites per 100 habitants i any) segons zones de 
procedència i característiques sociodemogràfiques distingint les relacionades amb l’embaràs, part i 
puerperi de les altres 

- s’ha identificat les freqüències dels cinc diagnòstics més freqüents a les visites d’urgències segons 
origen i grup d’edat. 

En tots els casos anteriors s’han realitzat regressions logístiques preliminars 
Com a resultats inicials s’ha trobat que els homes immigrants més grans de 15 anys  freqüenten més que els 
homes autòctons els serveis d’urgències, sobretot els magrebins seguits dels llatinoamericans. Per altra 
banda es va trobar una més gran demanda a urgències per part de les dones immigrants fonamentalment per 
causes gine-tocològiques, fins i tot quan s’eliminen les vistes relacionades amb el part i puerperi. Les taxes 
més altes de freqüentació es donen entre dones magrebines i subsaharianes. A més es va trobar un més 
gran percentatge d’embarassos en dones immigrants joves (15- 24 anys) en relació a les autòctones (13,46% 
versus 6,44%) 
 
El 51,2% dels immigrants que participaren a l’estudi de l’AP varen ésser homes, amb una mitja d’edat de 30,5 
anys (DE 13,88). L’origen dels pacients va ésser: llatinoamericans (30,1%), magrebins (27,1%), europeus de 
l’est (22,8%) i subsaharians (18,2%). Un 11,1% dels immigrants havien tingut algun episodi d’IT, en 
comparació al 13,2% dels autòctons. La mitja de la duració de les IT va ésser de 19,4 dies en els immigrants i 
de 33,5 dies en els autòctons. El risc relatiu ajustat d’IT dels autòctons respecte als immigrants és 1,69 (IC 
95%: 1.42, 2.00).  
 
Entre els individus que acudiren a l’AP, el nombre de visites realitzades a Medicina de Família va ésser 7 
vegades superior en els immigrants que en els autòctons, i a Infermeria el nombre d’individus que acudiren a 
la consulta va ésser 0,6 vegades menor en els immigrants que en els autòctons. 
 
La causa més freqüent d’IT en els immigrants va ésser la dorsàlgia (21,8%), seguida de la rinofaringitis aguda 
(9,3%) i de les gastroenteritis (5,1%). 
 
La despesa farmacèutica realitzada pels autòctons va ésser un 41% superior a l’ocasionada pels immigrants. 
 
Al Servei d’Urgències de l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida durant els anys 2004 i 2005 es realitzaren un 
total de 168.111 visites, de les quals el 17% correspongué a la població immigrant, essent la seva edat mitja 
de 29 anys envers la de 40 anys als autòctons. 
 
El 4,7% del total de les visites correspongué a pacients magrebins, el 4,2% a llatinoamericans, el 2,3% a 
immigrants de l’Europa de l’est i el 2,9% a subsaharians. 
El primer grup diagnòstic al col·lectiu immigrant va ésser el de lesions i intoxicacions (22,7%), pràcticament 
igual que en els autòctons (23,7%). 
A la franja d’edat pediàtrica, les tres primeres classes de diagnòstics també varen ésser iguals als dos 
col·lectius (infeccions respiratòries altes, gastroenteritis, i símptomes generals). 
 
En el grup d’homes autòctons va haver un 38% més d’ingressos que en el grup d’immigrants (IC 95%: 1,26-
1,51). Pel que fa a les dones, el nombre d’ingressos es va reduir en un 16% en relació al de les immigrants 
(IC 95%: 0,79-0,88). 
 
 
3. CONCLUSIONS 
 
Regió Sanitària Girona 
 
Tot i que manca la modelització de les dades, ajustant per les variables identificadores de privació, totes les 
anàlisis apunten que en igualtat de condicions socioeconòmiques la població autòctona utilitza més els 
serveis de salut d’atenció primària que la població immigrada. Les diferències d’ús entre la població 
immigrada i l’autòctona es fan notar, sobretot, entre els usuaris de 26 a 35 anys. En aquesta franja d’edat la 
població autòctona que utilitza els serveis d’atenció primària supera el 70% davant el 36% d’ús per part de les 
dones immigrades i el 48% dels homes immigrats.  
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IMAS Barcelona 
 
La població immigrant freqüenta un 15% menys els serveis d’urgències que la població autòctona tot ajustant 
per edat, sexe i servei. Aquest valor global conté però dos comportaments diferenciats. Per una banda, i pel 
que fa a les urgències obstètriques la freqüentació de la població immigrant gairebé duplica la de la població 
autòctona. Per contra, el comportament de les urgències d’adults (traumatologia, medicina i cirurgia) mostra 
una freqüentació entre un 23% i un 34% menor a la dels autòctons.  
 
L’alta freqüentació de les urgències obstètriques es relaciona amb les altes taxes de fecunditat i amb l’ús més 
elevat del sistema públic, indicant que infrautilitzen el seguiment de l’embaràs a traves dels circuits habituals 
de l’assistència primària. 
 
La menor freqüentació de les urgències d’adults dona consistència al conegut fenomen de l’immigrant sa, de 
manera que els increments de població actuals causats per la nova arribada d’immigrants econòmics no 
mostra encara una translació directa en l’increment de les urgències. 
 
Les urgències de la població immigrant són entre un 10 i un 17% menys costoses (menor cost diagnòstic de 
laboratori i radiologia) que les de la població autòctona i la procedent de països de renda alta. 
 
 
Regió Sanitària Lleida 
 
Entre la població que acudeix a visitar-se als centres d’AP, els immigrants es visiten més a Medicina General, 
a l’atenció especialitzada i utilitzen més proves complementàries que els autòctons. 
 
Els immigrants tenen menys IT i aquestes duren menys. Les causes d’IT són similars en els dos grups. 
 
Els immigrants gasten menys en productes farmacèutics que la població autòctona. 
 
Els immigrants acudeixen més al Servei d’Urgències Hospitalari i les dones immigrants ingressen més a 
l’hospital, com a conseqüència del major nombre de parts. No obstant, els motius de consulta a l’hospital no 
difereixen notablement entre els dos col·lectius. 
 
Els resultats observats a la RSG i a l’àmbit d’influència de l’IMAS presenten característiques similars: la 
població immigrant presenta una menor taxa d’utilització dels serveis d’atenció primària i d’urgències 
hospitalàries que la població autòctona. Per contra, a la RSL s’observà que la població immigrant té una 
major taxa de freqüentació que l’autòctona per aquests mateixos serveis. Tot i que encara no ha estat 
contrastat, és molt probable que aquestes divergències siguin degudes a la caracterització de la població 
immigrant. 
 
Tal i com s’ha observat al llarg de tot el treball, la procedència geogràfica (país d’origen) del pacient és una 
variable molt important a tenir en compte a l’hora de determinar la utilització dels serveis sanitaris públics. El 
fet que la tipologia d’immigrant resident a les diferents àrees d’estudi no presenti les mateixes característiques 
socioeconòmiques (lloc de naixement, edat, composició per gènere, ocupació, nivell d’estudis, temps que fa 
que han deixat el seu país d’origen, etc.) pot afectar d’una manera determinant la utilització dels serveis 
d’atenció primària i urgències hospitalàries de la zona de residència.   
 
Queda pendent, doncs, determinar sí són aquestes característiques econòmiques, socials i de procedència 
les que vertaderament afecten a la utilització dels serveis sanitaris públics en els diferents territoris catalans. 
De ser així, les polítiques sanitàries a implantar haurien de tenir en compte, no només el volum de població 
immigrant, sinó també la seva procedència i les seves característiques concretes.  
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L’AGAUR  inclourà a RECERCAT la memòria justificativa en versió digital. Per aquest motiu, us demanem el 
vostre consentiment per introduir a RECERCAT el contingut científic de la vostra justificació de recerca. Si 
esteu d’acord amb aquesta proposta, cal que llegiu la llicència Creative Commons   i ens envieu el 
document que us adjuntem imprès, omplert i signat a: 
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RECERCAT 
 
La persona sotasignant, , en qualitat de beneficiària de l’ajut de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de 
Recerca (AGAUR), amb núm d’expedient, manifesta el seu consentiment exprés per tal que la justificació 
presentada en el marc de l’esmentat ajut sigui introduïda al dipòsit digital RECERCAT del Consorci de 
Biblioteques Universitàries de Catalunya, d’acord amb els termes especificats a la llicència Creative 
Commons de Reconeixement-No-Comercial-SenseObra Derivada. 
 
Aquesta llicència estableix que es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l’obra sempre que se’n citi 
l’autor original i la institució que l’empara i no se’n faci cap ús amb finalitats comercials ni obra derivada. Per 
obra derivada s’entén aquell document que ha estat editat, traduït, combinat amb materials de tercers, canviat 
de format, o modificat de qualsevol altra forma. 
 

 Sí, estic d’acord amb el text anterior. 
 No, no estic d’acord. 
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