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RESUM
OBJECTIUS

RESULTATS

Descriure els episodis d’incapacitat

S’observa una tendència que consisteix en una dava-

temporal per malaltia comuna i accident no laboral (ITCC) registrats a Catalunya entre 2007 i 2010. ■

llada de la durada mitjana de dies de baixa per afiliat
(de 12,2 dies el 2007 a 10,8 el 2010) i de la incidència (de 34,4 a 30,4 casos per 100 afiliats). Aquest patró
s’observa tant en homes com en dones, encara que
els homes presenten una incidència, durada mitjana i

MÈTODES

dies de baixa per afiliat menor que les dones. La majoria dels diagnòstics van ser per malalties respiratòri-

Es van analitzar 4.273.601 processos

es (al voltant de 7 episodis per cada 100 afiliats), oste-

d’ITCC certificats als centres d’atenció

omusculars (que baixa de 6,9 a 3,2 durant el període

primària de Catalunya amb alta entre

d’estudi) i infeccions (al voltant de 4). Pel que fa a la

2007 i 2010. Es va estimar per a cada

durada mitjana dels episodis destaquen les malalties

any la incidència d’episodis d’ITCC

tumorals (més de 50 dies), mentals (més de 30 dies) i

per cada 100 afiliats a la Seguretat

cardiovasculars (entre 20 i 30 dies). ■

Social, la durada mitjana i la durada
mitjana de dies de baixa per afiliat se-

CONCLUSIONS

gons el sexe, l’edat, la província, el rè-

Les tendències mostrades poden servir com a valors

gim de la Seguretat Social i la família

de referència per a la planificació i avaluació de les

diagnòstica de la CIE-10. ■

polítiques de gestió de l’ITCC. ■
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