
CONSEQUENCIES SANITARIES DE LES INUNDACIONS
DE 1982 AL PAIS VALENCIA: ESTUDI EPIDEMIOLOGIC

PERE BOIX I FERRANDO

1. Introduccio

1. 1 El concepte de catastrofe i la teoria de la vulnerabilitat

L'estudi de les consequencies sanitaries dels desastresnaturals,, en general i

de les inundacions de 1982 al Pais Valencia en concret requereix un aclariment previ
respecte a la conceptual itzacio del fenomen de les catastrofes.

S'ha dit que no existeixen «catastrofes naturals,,. De fet, el terme «catastrofe»
fa referencia no a l'origen sing al resultat, a I'esdeveniment final d'una accio. En ri-
gor, doncs, cal distingir dos conceptes diferents respecte al tema que ens ocupa.
Duna banda, els fenomens naturals que originen una brusca alteracio ambiental.
D'altra, la catastrofe, es a dir, les possibles consequencies socials d'aquests feno-
mens.

En aquesta linia, les ciencies socials han introduit com a instrument d'analisi la
teoria de la ,vulnerabilitat,, (Sopra L., 1983) la qual suposa una veritable impugnacio
de la vella nocio de causalitat fisica. Aixi, un determinat fenomen natural provocara
consequencies diferents en funcio del grau de vulnerabilitat de I'estructura social
mesurada en termes de nivell d'organitzacio, grau de desenvolupament, sistema
urba, infrastructura economica, etc.

Per exemple, mentre el terratremol de Managua de 1972 represents una autenti-
ca catastrofe nacional, el de Los Angeles de 1971 no va passar de ser un accident
facilment resolt per les autoritats locals. La magnitud d'ambdos terratremols fou de
6,2 i 6,6 respectivament en I'escala de Ritcher (Guttuso F., 1983).

De la mateixa manera, des de 1945 no s'han produit brots greus de malalties
transmissibles amb posterioritat a desastres naturals a I'Europa occidental, els Es-
tats Units i Canada, a causa del desenvolupament en matera de condicions econo-
miques i de salud publica (Western, K.A., 1982).

Podem afirmar, doncs, que les grans catastrofes "naturals" son sempre d'origen
social. La societat que genera o permet I'existencia de la vulnerabilitat pot reduir-la
amb les seues propies accions i, consequentment, pot reduir el risc. Es a dir, la mag-
nitud d'una catastrofe sera el resultat del producte de la intensitat del fenomen natu-
ral per la vulnerabilitat social: D = I x V (Ninyoles, R., 1983).

Pero aquestes consideracions quedarien incompletes sense afegir que la vulne-
rabilitat no es reparteix uniformement entre els diferents grups socials, de manera
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que l'impacte de la catastrofe es major entre els grups en situacio de desavantatge
social, economic, cultural o vital.

1.2 Els aspectes sanitaris de les catastrofes

En el terreny sanitari, les catastrofes tenen, en general, dos vessants. D'una
banda, els efectes directes o lesions i morts produides de forma immediata; d'altra,

les repercussions derivades de la manera com un fenomen natural afecta el medi
ambient tot incorporant factors de risc nous o modificant els ja existents. Aquests
factors de risc son introduits bruscament pero la desaparicio n'es lenta, rao per la
qual actuen com a "determinants epidemiologics,, (OMS, 1980) durant un periode
mes o menys Ilarg.

Els efectes directes estan estretament relacionats amb el tipus de desastres i
amb les seues caracteristiques fisiques. Les consequencies sanitarias a mes Ilarg
termini son, tanmateix, un resultat fonamentalment social. Es a dir, I'explicacio de la
persistencia del risc s'ha de buscar en la interaccio d'almenys tres elements: a) les
alteracions ambientals introdu'ides, b) I'estructura social sobre la qual s'ha produit;

c) els elements de control (socials, economics, politics) establerts abans i despres
de l'origen de la catastrofe. L'avaluacio sanitaria s'haura de fer, doncs, en funcio de
les caracteristiques de la zona afectada i de les conditions epidemiologiques prece-

dents (Lechat, M.F., 1979).

S'han identificat augments d'incidencia de diverses malalties en situacions ca-

tastrofiques. Respecte a les malalties transmissibles, la majoria dels autors coinci-
deixen a assenyalar que el risc es proporcional al grau d'endemicitat, es a dir, no

solen apareixer brots de malalties noves, mentre que es possible un augment d'in-
feccions ja relativament prevalents amb anterioritat. Entre les malalties transmissi-
bles que s'han informat mes frequentment en les catastrofes es troben les de trans-
missio hidrica, les derivades de la bruticia i algunes infeccions respiratories (Ritcher,

E.D., 1979; Western, K.A., 1982; OMS, 1979).

Altres efectes de les catastrofes que es perllonguen mes enlla de la persistencia

de la causa son els referents a la salut mental de la poblacio. Les perdues materials,

la insatisfaccio per I'ajuda rebuda, la preocupacio pel futur, creen una situacio
d'stress amb diverses manifestacions psico-somatiques (Abrahams, M.J., 1976; Pri-

ce J., 1978).

Per ultim, diversos estudis informen de ('augment d'altres malalties amb poste-

rioritat a desastres naturals, com ara malalties de I'aparell respiratori i cardiocircula-

tori en ancians, alteracions digestives en xiquets i problemes nerviosos en adults

(Casasola, A. et al., 1977).

2. La inundacib de 1982 a la Ribera Alta. Hipdtesi de partida

En octubre de 1982 es produeix a la comarca de la Ribera una forta inundacio
provocada en un primer moment pel desbordament del Xuquer i del Sellent i, poste-
riorment, pel trencament de la presa de To. Aquest fenomen suposa una brusca
alteracio ambiental amb unes repercussions sanitaries immediates (morts i ferits) i,
alhora, introdueix en I'estructura social nous elements d'emmalaltir, la persistencia
dels quals es mante encara en I'actualitat.
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Per valorar adequadament les consequencies sanitaries d'aquest desajustament

ambiental cal situar el problema tenint en compte les caracteristiques socio-econo-

miques de la zona afectada. I aixo no solament per a coneixer el substrat sobre el

qual s'ha produit la catastrofe sing, sobretot, perque es aqui on es troben els ele-

ments determinants de la nova situacio que poden permetre una autentica compren-

sib del problema.

Una breu caracteritzacie de l'estructura social de la Ribera Alta pot esbossar-se

en els seguents aspectes:

a) predomini del sector primari (38,9 % de la poblacio activa),
b) potent agricultura de regadiu (71,7 % de la superficie cultivada),

c) presencia del sector industrial (29,6 % de la poblacib activa) amb predomini

d'industries agraries (magatzems de taronja) i d'alimentacio,

d) forta concentracio de la ma d'obra industrial: tres municipis (Alzira, Carcai-

xent i Algemesi) concentren el 71,4 % dels treballadros industrials de la co-

marca,

e) estructura urbana predominant (el 75 % de la poblacio afectada per la inun-
dacio resideix en nuclis de mes de 10.000 habitants).

LA RIBERA ALTA: ESTRUCTURA SOCIAL
Caracteritzacio esquematica

1. PREDOMINI SECTOR PRIMARI:
38,9 % d'actius primaris.
29,6 % d'actius secundaris

2. AGRICULTURA DE REGADIU:

33.000 ha. regadiu

13.000 ha. seta
3. CONCENTRACIO MA D'OBRA INDUSTRIAL (Alzira-Carcaixent-Algemesi):

43,8 % d'industries

59,3 % de treballadors
4. IMPORTANCIA D'INDUSTRIES AGRARIES (magatzems de taronja), D'ALIMENTA-

CIO I AUXILIARS (fusta i paper) en total:

- 59,7 % d'industries

- 71,4 % de treballadors

5. ESTRUCTURA URBANA PREDOMINANT:
- nuclis urbans: 75,1 % de la poblacio afectada

- poblacions intermedies: 18,4 %

- municipis rurals: 6,5 %

La inundacio, doncs, produi una alteracio ambiental greu sobre una comarca pre-

dominantment urbana i agricola, amb una important afectacio dels recursos indus-

trials. Les consequencies sanitaries previsibles d'aquest fenomen poden sistematit-

zar-se de la seguent manera:

2. 1. Problemes sanitaris derivats de I'alteracio de l'estructura urbana:

Habitatge: la introduccio de factors de risc vinculats a les conditions de I'ha-

bitatge (humitat, fred), com tambe factors d'amuntegament, poden tenir una influen-
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cia directa en la proliferacio de malalties de transmissio aeria i en I'agreujament de

processos respiratoris cronics i reumatics.

Infrastructura sanitaria: la interrupcio i contaminacio del subministrament d'aigua

potable, la desfeta de la xarxa de clavegueres, ('augment de la presencia de vectors

per I'acumulacio de residus, etc., poden condicionar un augment de malalties de
transmissio hidrica.

2.2. Problemes sanitaris derivats de 1'alteraci6 de I'estructura productiva:

A mes a mes de la complexa problematica psico-social que represents la des-

truccib de mitjans de produccio, ('increment del nivell d'atur, etc., s'ha de fer una

referencia concreta al problema de la produccio d'hortalisses, per a la qual s'utilitza

tradicionalment un sistema de regadiu basat en I'aprofitament de les aigues resi-

duals. El risc de malalties de transmissio hidrica derivat d'aquest sistema s'ha de

considerar incrementat per I'alteracio de la infrastructura sanitaria urbana ja esmen-

tada.

2.3. Risc derivat de les alteracions psico-socials

Les perdues materials, la situacib laboral, la insatisfaccio per I'ajuda rebuda, la
preocupacio pel futur, la desconfianca per I'actuacio de I'administracio, creen unes
condicions d'stress amb manifestacions depressives i possibles agreujaments de
malalties amb un major component psico-somatic (coronariopaties, asma, aparell di-
gestiu).

3. Elements metodolbgics

L'intent de comprovar la hipotesi de partida s'ha basat fonamentalment en la in-
formacio obtinguda de I'enquesta realitzada per I'Institut valencia d'investigacio so-
cial (IVIS): «Questionari sobre els efectes socials de les inundacions en la Ribera
Alta".

Es tracta d'una enquesta global en la qual s'inclouen diverses questions especi-
ficament sanitaries, realitzada en juny de 1983 (vuit mesos despres de la inundacio)
sobre una mostra aleatoria de poblacio de la Ribera major de 15 anys.

La seleccio de la mostra (2.943 enquestes en total) s'ha realitzat aleatoriament
en cada un dels 23 municipis afectats i per al conjunt dels 11 municipis no afectats.
Posteriorment s'ha realitzat una classificacio de la poblacio enquestada i s'ha distri-
buit en dos grups: afectats i no afectats, segons la situacio individual de cada perso-
na amb independencia del nucli residencial. L'adscripcio al grup d'afectats s'ha fet
tenint en compte diferents caracteristiques identificatives: possessio del «carnet"
d'afectat; situacio de I'habitatge, equipament o propietats; necessitat d'atencio sani-
taria durant la inundacio; etc. Del total d'enquestes, un 71,2 % correspon al grup
d'afectats, i la resta a persones no afectades. No s'han observat diferencies signifi-

catives respecte a I'edat i al sexe en ambdos grups.
Pel que fa als aspectes sanitaris, I'explotacio de I'enquesta s'ha realitzat en funcio

de tres objectius:

a) identificar els possibles factors de risc derivats de la catastrofe,
b) individualitzar els aspectes diferencials del patro epidemiologic entre el grup

d'afectats i el de no afectats,
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c) intentar una aproximacio a situacions especifiques dins el grup d'afectats en

funcio de la diferent vulnerabilitat social.

El tractament de la informacio s'ha basat en la comparacio de taxes (expressa-
des en percentatge) entre els dos grups de la mostra mitjancant el calcul del risc
relatiu. La significacio estadistica de les diferencis observades s'ha avaluat amb la
prova del <,xi quadrat,

S'ha utilitzat tambe informacio sobre malalties de declaracio obligatoria proce-
dent de la Conselleria de Sanitat per a avaluar el possible impacte del risc infeccios.
Hem escollit com a indicadors d'aquesta possible situacio de risc dues malalties de
transmissio hidrica (febre tifoide i hepatitis virica) i dues de transmissio aeria per
contacte predominantment directe (tuberculosi pulmonar i infeccio meningococcica).
S'ha realitzat un seguiment d'aquestes malalties durant el periode que va des d'oc-
tubre de 1982 a abril de 1983 amb un tractament de la informacio segons les tecni-
ques habituals de la vigilancia epidemiologica (Martinez Navarro, F., 1979).

4. Resultats i discussi6

4. 1. Factors de risc

Els resultats de I'enquesta han permes de quantificar la importancia de determi-

nats factors de risc presents encara en el moment de la seua realitzacio, es a dir,

vuit mesos despres de la inundacio. Entre els factors de risc esmentats destaquen
els relacionats amb les condicions de I'habitatge i els indicadors de la situacio

d'stress que pateix la poblacio afectada.

Aixi, en el grup d'afectats, un 11,1 % dels entrevistats manifesten que la seua

casa encara no es habitable, i un 44,4 % assenyalen la humitat com un dels proble-

mes mes importants de la seua resider.cia actual (aquest problema ha estat indicat

solament en un 6,0 % de les entrevistes a persones no afectades). D'altra banda, el

percentatge de persones que afirmen no disposar d'espai suficient en I'habitatge ha

augmentat en 3,7 punts en la zona afectada respecte a la situacio anterior a la ca-

tastrofe, mentre que entre els no afectats el percentatge s'ha mantingut practica-

ment invariable.

Respecte als factors d'stress es detecten, entre d'altres, els segiients:

- endeutament economic que despres de la inundacto abasta el 39,2 % de la

mostra de poblacio afectada (front al 5,1 % de la no afectada), amb un incre-

ment de l'ordre de 435,6 % respecte a la situacio previa a la catastrofe;

- insatisfaccio per I'ajuda rebuda (68,7 % dels afectats) i per la seua distribucio

inadequada (55,4 %);

- inseguretat front al futur: I'opinio que les possibilitats d'eixir endavant son es-

casses o molt escasses s'ha recollit en el 44,1 % dels afectats;

- sensacio subjectiva d'infelicitat: la proporcio d'afectats que afirma sentir-se

«no massa felic' es dues vegades major que l'observada entre els no afectats,

i ,no gens felic" tres vegades major.

4.2. Problemes diferencials de salut

L'enquesta ofereix, aixi mateix, una serie de dades que confirmen I'existencia

d'un patro diferencial d'emmalaltir entre els grups de poblacio afectada i no afectada.
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Hem indagat sobre les possibles diferencies en la frequencia de diagnostics me-
dics referents a 10 malalties o alteracions. Els resultats (taula 1) mostren un percen-

tatge de diagnostics significativament major entre la poblacib afectada per ales
seguents malalties: depressio nerviosa, reumatisme i hipertensio (p • 0,01 ). Igual-
ment es molt significativa la diferencia observada respecte al total de diagnostics en
ambdos grups. Amb una significacio estadistica un poc menor (p . 0,05) s'aprecien

diferencies en els diagnostics d'hipotensio i hepatitis. Tot i que les diferencies no
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TAULA 1. Pais Valencia . Inundacio 1982.

Problemes de salut segons diagnostics medics

(GUs ha dit el metge si teniu algun ( s) dels seguents problemes?)

Problemes diagnosticats Afectats No afect. RR

Depressio nerviosa 15 ,7 5,4 3,34"

Ulcera d' estomac 4,5 4,1 1,10

Asma 2,0 1,1 2,15
Bronquitis cronica 4,1 4,3 0,95

Angina de pit 1,7 0,8 1,74

Reumatisme 11,7 8,5 1,41

Tuberculosi 0,2 0,1 1,22
Hepatitis 1 ,3 0,4 2,55*

Tensio alta 10,4 6,3 1,67"
Tensio baixa 6,8 5,7 1,25*

Total 40,4 27,9 1,77"

p 0,05 " p 0,01.

Font: Enquesta IVIS. 1983 . Elaboracio propia.

son significatives, cal remarcar I'elevat risc relatiu observat en els diagnostics d'an-
gina de pit (1,74) i d'asma (2,15).

Es a dir, considerant la frequencia de diagnostic medic com un dels indicadors
de la frequencia de la malaltia en la poblacio, podem concloure que la poblacio afec-
tada per les inundations presenta una sobremorbiditat global diagnosticada de l'or-
dre d'1,8 vegades major del que cabia esperar, de la qual son responsables princi-
pals la depressio nerviosa, el reumatisme i la hipertensio.

Pero no podem deixar de tenir en compte que la malaltia no sempre es manifesta
en termes de diagnostic medic. Per aquesta rao s'ha inclos en I'enquesta una Ilista

de 15 situacions, valorable com ,experiencia subjectiva,, de malaltia, referides a la
setmana anterior al moment de I'enquesta. Els resultats (taula 2) no poden ser mes
colpidors: en tots els problemes plantejats, excepte en un, s'observa una frequencia
significativament major en la poblacio afectada. Aquest increment es imputable, a
grans trets, a simptomes probablement indicadors de patologia psico-somatica (su-
doracio freda, nerviosisme, mal de cap, falta d'apetit, palpitations, acidesa d'esto-
mac), de malalties infeccioses (catarro, diarrea, febre) o de malalties del sistema

musculo-esqueletic (dolor d'esquena). S'ha de dir que aquestes diferencies obser-
vades no afecten solament la frequencia (nombre de persones que refereixen algun

simptoma), sing tambe la intensitat (nombre de vegades que s'han presentat els
simptomes en una setmana).

Respecte a les malalties infeccioses, en una primera aproximacio s'han calculat
les taxes d'incidencia en la zona afectada i s'han comparat amb les de la zona no
afectada. La comparacio simple d'aquestes taxes (taula 3) to escas valor si no tenim
en compte quina es la <,norma,, epidemiologica en cada una de les zones considera-
des. Aixi, la major incidencia d'hepatitis en la zona afectada pot ser la manifestacio
d'una situacio de major risc derivat de la inundacio, pero pot ser tambe la continuacio
d'una situacio de risc diferencial que ja existia amb anterioritat.
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TAULA 2. Pats Valencia . lnundacio 1982 . Problemes de salut segons «experiencia

subjectiva » de la poblacio

(Digueu-me si en la darrera setmana heu sentit alguna de les segiients molesties)

Molesties/Simptomes Afectats No afect. RR

Dolors d'esquena 23,5 16,5 1,56`"
Sudoracio freda 3,5 1,2 3,21 ""
Catarro 11,2 6,1 2,33"'
Estrenyiment 7,0 4,5 1,57"

Diarrea 2,1 0,8 3,48*
Encantament 3,3 2,2 1,66
Febre 1,8 0,4 3,52"
Dolors en general 19,4 13,0 1,55""

Mal de cap 25,5 18,9 1,41 ""

Perdua d'apetit 10,2 4,7 2,65**
Tremolors musculars 4,4 2,7 1,79*
Nerviosisme 38,3 25,2 1,96""
Palpitacions 7,6 3,2 2,89**
Erupcions pell 2,4 1,0 2,82"
Acidesa d'estomac 7,9 5,8 1,62"

p 0,05 " p 0,01

Font Enquesta IVIS, 1983 . Elaboracio propia

TAULA 3. Pais Valencia. lnundacio 1982. Taxes d'incidencia per malalties infeccioses.
Periode octubre 1982/abril 1983

Taxes x 100.000 habitants

Malalties Zona afectada Zona no afectada

Tuberculosi pulmonar 4,59 10,74

Infeccio meningococcica 9,18 9,21
Hepatitis virica 35,01 30,69

Febre tifoide 4,59 6,14

Font Consellena de Sanitat . Elaboracio propia.

Cal, doncs, definir el patro epidemiologic de les zones en estudi per tal de poder

obtenir conclusions respecte a la incidencia de malalties transmissibles. Aquest pa-

tro s'ha construit en base als casos notificats en el periode octubre-abril dels cincs

anys anteriors considerant la mediana de casos com el valor esperat i calculant I'in-

dex epidemic com el quocient entre els casos observats i els esperats.

Les malalties de transmissio aeria considerades (taula 4) presenten en la zona
afectada uns indexs epidemics practicament iguals a la unitat i, per tant, caldria con-

cloure que fins el moment de I'estudi el patro epidemiologic d'aquestes malalties

sembla haver-se afectat poc per la inundacio. A mes a mes, els indexs epidemics
son mes elevats precisament en la zona no afectada.
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TAULA 4. Pats Valencia . Inundacio 1982 . Infeccions de transmissio aeria. Casos

declarats en el periode octubre 1982/abril 1983 en comparacio amb el patro

de 5 anys anteriors

Casos declarats

Tuberculosi pulmo. Infeccio meningoc.

Indicadors

Zona

afectada

Zona

no afectada

Zona

afectada

Zona

no afectada

Casos esperats 6 4 13 4

Casos observats 8 7 16 6
Index epidemic 1,3 1,8 1,2 1,5

Font: Conselleria de Sanitat Elaboracio propia

TAULA 5. Pais Valencia . Inundacio 1982 . Infeccions de transmissio hidrica. Casos

declarats en el periode octubre 1982/abril 1983 en comparacio amb el patro de 5 anys

anteriors (febre tifoide) i de 3 anys anteriors (hepatitis virica)

Casos declarats

Febre tifoide Hepatitis virica

Indicadors

Zona

afectada

Zona

no afectada

Zona

afectada'

Zona

no afectada

Casos esperats 4 6 33 17

Casos observats 8 4 50 20

Index epidemic 2,0 0,7 1,5 1,2

1'1 S exclou el municipi de Cullera per a evitar el possible biaix derivat del brot epidemic d'hepatitis

ocorregut en 1982 abans de la Inundacio.

Font: Conselleria de Sanitat Elaboracio propia.

Pel contrari, en les malalties de transmissio hidrica s'observen alguns augments
suggeridors. Aixi (taula 5), es detecta un augment de casos de febre tifoide (2 vega-
des mes que els esperats) i d'hepatitis virica (1,5vegades). Tot i que el nombre de
casos es excessivament reduit per a extreure'n conclusions definitives, crida I'aten-

cio que en el periode estudiat la febre tifoide ha igualat el maxim de casos observats
en cinc anys anteriors, mentre que ('hepatitis ha superat els maxims observats en
tres anys anteriors. No es detecten augments semblants als esmentats en I'estudi
de la zona no afectada, per la qual cosa es pot suposar una determinada influencia
de factors de risc relacionats amb la catastrofe.

4.3. Algunes situacions especifiques de vulnerabilitat

Una analisi mes detallada de les observacions esmentades permet d'identificar
algunes situacions indicatives d'una major vulnerabilitat dins el grup de poblacio
afectada.
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TAULA 6. Pais Valencia . Inundacio 1982 . Situacions especifiques de vulnerabilitat:

distribucio per edat

Risc relatiu

Grups d'edat Depressio nerviosa Morbiditat diagnosticada

15-24 2,9 1 ,7

25-34 2,2 1,5

35-44 5,3" 2,7

45-54 4, 8" 2,1 "
55-64 2,2 17"
65 i mes 3,4 1,2

Total 3,3" 1,8"

. p 0,05, " p 0,01 .
Font: Enquesta IVIS 1983 Elaboracio propia

TAULA 7. Pats Valencia. Inundacio 1982. Situacions especifiques de vulnerabilitat:

distribucio per sexe

RR: afectats/no afectats

Depressio nerviosa Morbiditat diagnosticada

Homes 2,2" 1,3'

Dones 4,1" 2,2**

RR: dones/homes

Afectats

No afec.

Depressio nerviosa Morbiditat diagnosticada

3,1
1,6 1,1

p 0,05, " p 0,01.

Font: Enquesta IVIS 1983. Elaboracio propia.

Crida I'atencib, en aquest sentit, la distribucio per edat i sexe dels diagnostics

de depressio nerviosa i, mes en general, del que hem anomenat el total de la morbi-

ditat diagnosticada. En ambdos casos (taula 6) les majors diferencies s'observen en

les edats compreses entre els 35 i 54 anys i I'afectacio es significativament major
entre les dones que entre els homes (taula 7). Aquests resultats son practicament

identics als obtinguts per altres autors (Abrahams M.J. et al, 1976) i no es poden ex-

plicar sense tenir en compte els diferents rols socials. Aixi, el grau de responsabilitat

familiar i social pot estar relacionat amb I'afectacio diferencial en funcio de I'edat,

mentre que la situacio especifica de les dones (major permanencia en I'habitatge si-

nistrat i menor activitat social) podria explicar el major impacte dels factors de risc

psico-somatics.
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TAULA 8. Pats Valencia . Inundacio 1982 . Situacions especifiques de vulnerabilitat:
situation laboral. Risc relatiu respecte a la resta d'afectats

Situacio laboral
Depressio
nerviosa

Risc relatiu

Morbiditat
Reumatisme Hipertensio diagnosticada

Treball remunerat 0,62 0,47 0,29 0,48
Aturats 0,91 0,49 0,73 0,64
Retirats, jubilats 0,89 2,43 2,59 1,36
Estudiants 0,27 - 0,13 0,18
Treball domestic 1,90 1,32 1,76 1,02
Incapacitat permanent 2,24 2,72 1,15 1,40

Font: Enquesta IVIS., 1983. Elaboracio propia.

En la mateixa linia, la distribucio del risc relatiu en funcio de la situacio laboral
(taula 8) mostra una major afectacio en tres col•lectius de poblacio: els jubilats, els
incapacitats permanents per al treball i les dones dedicades al treball domestic.
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