Breu resum de l’informe sobre el
consum de drogues a les Illes Balears
Enquesta Domiciliària sobre Alcohol i Drogues a Espanya
2009/10

Informe elaborat pel SI-PADIB
Autora:

Priscila Seguí González

Coordinadora PADIB: Joana Rovira López
Equip tècnic:

Margalida Fiol Gelabert
Maria Eugènia Janer Dorce
Cristina Mayol Quetglas
Isabel Maria Morey Cañellas
Catalina Palerm Nebot

Dades extretes de l’Enquesta Domiciliària sobre Alcohol i Drogues a Espanya
ISBN: 978 – 84 – 694 – 5357 – 5
Data: 2 de maig de 2011

Breu resum de l’Enquesta Domiciliària sobre Alcohol i
Drogues realitzada a les Illes Balears l’any 2009/2010
L’Enquesta Domiciliària sobre Alcohol i Drogues (EDADES) és promoguda, des de l’any 1995,
per la Delegació del Govern pel Pla Nacional sobre Drogues, amb l’objectiu de conèixer el
consum, les percepcions i les opinions de la població sobre les drogues. Es realitza a la població
de 15 a 64 anys residents a llars familiars i amb una periodicitat de dos anys.
Per aconseguir que els resultats siguin representatius de les Illes Balears, la Direcció General de
Salut Pública i Participació de la Conselleria de Salut i Consum, a través del Pla d’Addiccions i
Drogodependències (PADIB), subvenciona l’ampliació de la mostra, de tal manera que es té
informació de cada una de les illes.

1. Objectiu
L’objectiu general és obtenir informació per tal de dissenyar i avaluar les polítiques dirigides a
prevenir el consum i els problemes relacionats amb les drogues.

2. Metodologia
•

L’Enquesta es va realitzar a un total de 1.111 persones de les Illes Balears, a través
d’una mostra aleatòria seleccionada en funció dels censos. L’univers d’estudi és la
població general, homes i dones, residents a les Illes Balears amb edats compreses
entre 15 i 64 anys, ambdós inclosos.

•

612 enquestes corresponen a Mallorca, 255 a Eivissa i Formentera i 244 a Menorca. Es
varen enquestar un total de 548 homes i de 563 dones. Per la distribució per edats no
s’ha seguit un patró proporcional, ja que es volia comptar amb una major mostra de
joves, compresos entre 15 i 39 anys, atès que és la població que es troba en major risc
de consum de drogues.
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3. Resultats
3.1. Principals dades de les substàncies analitzades a l’EDADES
2009/10.
Alcohol
•

L’alcohol és la substància més consumida entre la població de les Illes Balears. Un
93,8% de la població ha consumit alcohol alguna vegada a la vida, un 76,7% ho ha fet
en els últims 12 mesos, un 61,2% ha consumit en els últims 30 dies i un 14,2% ha
consumit alcohol a diari en els darrers 30 dies. Les xifres obtingudes a les Illes Balears
són inferiors al consum obtingut al total espanyol, exceptuant el cas del consum diari
que a Espanya és d’un 11%.

•

Pel que fa al consum per illes, Eivissa- Formentera és la que registra un major consum
alguna vegada (94,7%) mentre que en el cas del consum l’últim any i els últims 30
dies Mallorca és la que registra un consum superior ( 77,8% i 61,9%, respectivament).
En el cas del consum diari, Eivissa-Formentera torna a registrar el major percentatge
amb un 14,4%.

•

L’edat mitjana de primer consum d’alcohol es situa als 16,3 anys, molt pròxima a
l’edat mitjana obtinguda l’any 2007 que va ser de 16,2 anys.

•

Dels que han consumit alcohol alguna vegada a la vida, el 82% ho ha fet també els
darrers 12 mesos, el 65,3% ho ha fet també els darrers 30 dies i el 19,1% ha consumit a
diari els darrers 30 dies.

•

Quant al percentatge de borratxeres, els percentatges obtinguts a les Illes Balears són
semblants als obtinguts per al total nacional. Un 44,3% dels homes entre 15 i 34 anys
de les Illes Balears s’ha engatat en els darrers 12 mesos, mentre que en el cas de les
dones aquest percentatge ha estat del 23,9%. Entre les persones de 35 a 64 anys,
aquest percentatge es redueix a un 21,8% dels homes i un 6,8% de les dones.

•

El binge drinking (ingesta de 5 o més begudes alcohòliques en el cas dels homes i de 4
o més en el cas de les dones en el termini d’un parell d’hores) es practica sobretot
entre la població de 15 a 24 anys, en major mesura entre els homes (19,3%) que
entre les dones (11,5%). En comparació amb les dades obtingudes per al total
nacional, els percentatges són menors a les Illes Balears (28,4% homes i 17,9% dones
entre la població de 15 a 24 anys pel que fa al total nacional).
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•

Les begudes més consumides els dies laborables són la cervesa (23,6%) i el vi (18,8%).
Els caps de setmana aquestes segueixen essent les begudes més consumides, tot i que
augmenta considerablement el consum de combinats (3,7% dies laborables vs. 21,5%
caps de setmana) i el consum de licors forts (3,2% dies laborables vs. 8,5% caps de
setmana).

•

Un 5,5% de la població balear ha estat incapaç de recordar després de la ingesta
d’alcohol i un 5,3% ha estat incapaç d’aturar de beure alguna vegada durant els
darrers dotze mesos.

Tabac
•

El tabac és la segona droga més consumida a les Illes Balears. Un 76,9% de la població
ha consumit tabac alguna vegada a la vida, un 46,1% els últims dotze mesos, un
42,3% els últims 30 dies i un 37,3% a diari els últims 30 dies. Els percentatges
obtinguts per les Illes Balears són en tots els casos majors que els obtinguts per al total
nacional.

•

Els homes són els que obtenen uns majors percentatges en el consum de tabac,
superant els percentatges obtinguts pel total nacional (de 15 a 34 anys 42,3% Illes
Balears vs. 35,9% total nacional, de 35 a 64 anys 43,6% Illes Balears vs. 36,4% total
nacional). En el cas de les dones, els percentatges obtinguts entre les Illes Balears i el
total nacional és molt similar (de 15 a 34 anys 27,8% vs. 28% total nacional, de 35 a 64
anys 28,7% Illes Balears vs. 26,7% total nacional).

•

Pel que fa al consum per illes, el percentatge de consum alguna vegada a la vida és
molt similar a les tres illes. En el cas del consum l’últim any, l’últim mes i a diari en els
últims 30 dies, Mallorca registra un percentatge major que la resta d’illes (47,9%
últim any, 44,1% últim mes, 38,6% a diari).

•

L’edat mitjana en la qual es va fumar per primera vegada és de 16,35 anys, mentre
que l’edat mitjana en la qual es va començar a fumar cada dia és de 18,44 anys.

•

Quant a la continuïtat en el consum, 59,9% de les persones que han fumat alguna
vegada a la vida ho han fet també el darrer any, 55,1% ha fumat també el darrer mes
i el 48,5% ha fumat a diari. El 92% de les persones que ha fumat el darrer any també
ho ha fet el darrer mes.

Hipnosedants
•

Al conjunt de les Illes Balears, un 16,1% de la població ha consumit alguna vegada
hipnosedants (tranquil·litzants o somnífers), un 7,7% ha consumit l’últim any i un 6,6%
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ha consumit el darrer mes. En comparació amb el total nacional, en tots els casos el
consum és major a les Illes Balears (13,4% alguna vegada, 7,1% l’últim any i 5,2%
l’últim mes).
•

Pel que fa al consum per illes, en tots els casos, l’illa de Menorca és la que registra un
major consum d’hipnosedants (21% alguna vegada, 9,4% l’últim any i 8,6% l’últim
mes).

•

En tots els casos i a totes les franges d’edat el consum d’hipnosedants realitzat per les
dones és superior al realitzat pels homes. Els percentatges més alts s’obtenen entre
les dones de 55 a 64 anys (29, 6% alguna vegada, 17,3% l’últim any, 18,6% l’últim
mes). En el cas dels homes, el consum d’hipnosedants també és majoritari per aquesta
franja d’edat (20% alguna vegada, 10% l’últim any, 10% l’últim mes).

•

Pel que fa al consum d’hipnosedants sense recepta mèdica, un 1,1% de la població de
les Illes Balears l’ha realitzat alguna vegada. Aquest consum es dóna majoritàriament
entre la població de 15 a 24 anys (2,9%) i entre la de 45 a 54 anys (2,9%). Entre les
diferents illes, la que registra un menor consum d’hipnosedants sense recepta és l’illa
de Menorca (0,3%) mentre que Mallorca i Eivissa-Formentera presenten uns
percentatges similars (1,2% Mallorca, 1,1% Eivissa-Formentera).

•

El 48,1% de les persones que han consumit hipnosedants alguna vegada a la vida han
consumit també el darrer any, el 41,1% també el darrer mes i el 85,3% dels que han
consumit l’últim any han consumit també el darrer mes. A mesura que l’edat
augmenta també augmenta la continuïtat en el consum, exceptuant el cas de la franja
de 15 a 24 anys que presenta uns percentatges més elevats de continuïtat (54%
vida/12 mesos, 40,7% vida/30 dies, 75,3% 12 mesos/30 dies).

Cànnabis
•

El cànnabis és la droga il·legal més consumida. Un 40,9% de la població balear ho ha
provat alguna vegada a la vida, un 15,1% ha consumit l’últim any, un 10,8% els últims
30 dies i un 3,2% a diari els últims 30 dies. En comparació amb el total nacional, les
dades obtingudes a les Illes Balears són en tots els casos superiors (total nacional,
32,1% alguna vegada, 10,6% l’últim any, 7,6% l’últim mes i 2% diari l’últim mes).

•

Pel que fa al consum per illes, el major percentatge de consum alguna vegada a la
vida es registra a Mallorca (41,2%) tot i que és pròxim al consum a Menorca (39,2%) i
Eivissa-Formentera (36,5%). El percentatge de consum més alt l’últim any es registra a
Eivissa-Formentera (15,5%), mentre que l’últim mes i el diari és dóna a l’illa de
Mallorca (11,1% últim mes, 3,4% diari). Tot i això, la diferència amb la resta d’illes en
tots els casos és molt petita.
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•

L’edat mitjana de consum de cànnabis per primera vegada és de 19,3 anys. Aquesta
edat ha augmentat en comparació amb la mitjana d’edat obtinguda l’any 2007 (17,8
anys).

•

El major consum de cànnabis es dóna entre la població més jove, menor de 34 anys,
sobretot en el cas dels homes (un 45,7% dels homes de 15 a 24 anys i un 58,2% dels
de 25 a 34 anys han consumit alguna vegada la vida). En el cas de les dones aquestes
dues franges també són les que més consumeixen (46,1% de 15 a 24 anys, 43,7% de 25
a 34 anys).

•

Pel que fa a la continuïtat, un 37,3% dels que han consumit alguna vegada a la vida
han consumit també l’últim any i un 26,7% també l’últim mes. Un 71,7% dels que han
consumit l’últim any ho han fet també l’últim mes.

Cocaïna
•

Un 14,3% de la població de les Illes Balears ha consumit alguna vegada cocaïna, un
4,2% ho ha fet els darrers 12 mesos i un 1,7% ho ha fet els últims trenta dies. El
consum de cocaïna en pols és molt major que el consum de cocaïna base en tots els
casos.

•

En comparació amb el total nacional, el consum de cocaïna en pols és molt superior en
el cas de les Illes Balears (alguna vegada: 14,1% Illes Balears vs. 10,2% total nacional,
últim any: 4% Illes Balears vs. 2,6% total nacional, últim mes: 1,7% Illes Balears vs. 1,2%
total nacional).

•

Pel que fa al consum a les diferents illes, Menorca és la que registra un major consum
alguna vegada a la vida (18,1%), mentre que Mallorca el registra l’últim any (4,2%) i
l’últim mes (1,9%).

•

L’edat mitjana de primer consum és de 21,3 anys en el cas de la cocaïna en pols i de
21,7 anys en el cas de la cocaïna base. Aquestes mitjanes han augmentat lleugerament
en comparació amb l’any 2007 (20,7 anys cocaïna en pols, 20,3 anys cocaïna base).

•

El major consum es dóna entre homes de 25 a 34 anys (34,5% han consumit alguna
vegada a la vida). En el cas de les dones, el major consum es registra entre les dones
de 15 a 24 anys (11% alguna vegada a la vida), tot i que els percentatges obtinguts per
les dones són en tots els casos inferiors als obtinguts pels homes.

•

El 29% de la població que ha consumit cocaïna alguna vegada a la vida ha consumit
també el darrer any i l’11,7% ho ha fet també els darrers 30 dies. Dels que han
consumit el darrer any, un 40,8% ho ha fet també els darrers 30 dies.
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Resta de substàncies
•

El major consum alguna vegada a la vida de la resta de substàncies és l’èxtasi (8,4%),
seguit dels al·lucinògens (7,3%) i les amfetamines (5%). L’heroïna (1,4%) i els inhalats
volàtils (1,2%) obtenen percentatges inferiors.

•

Pel que fa al consum el darrer any, l’èxtasi (2,2%), els al·lucinògens (1,7%) i les
amfetamines (1,2%) tornen a obtenir els percentatges més alts. Els percentatges més
baixos corresponen a l’heroïna (0,2%) i al consum d’ inhalats volàtils (0,1%).

•

En el consum el darrer mes, l’èxtasi obté el percentatge més alt (0,9%), seguit del
al·lucinògens (0,4%), les amfetamines (0,2%) i l’heroïna (0,1%). En aquest cas, no
trobam consum d’inhalats volàtils.

3.2 Policonsum
•

Més del 50% de les persones que han consumit qualsevol de les substàncies
estudiades en els darrers dotze mesos (tabac, cànnabis, cocaïna, èxtasi...) han
consumit també alcohol en el mateix període.

•

Més d’un 50% de les persones que han consumit qualsevol substància il·legal en els
darrers dotze mesos han consumit també cànnabis en el mateix període.

3.3 Factors relacionats amb la salut
•

El 48,9% de la població considera que el problema de les drogues és molt important.

•

Un 49,9% de la població considera que la seva pròpia salut és bona i un 34,1%
considera que és molt bona.

•

Les conductes relacionades amb el consum de drogues que la major part de la
població pensa que poden produir bastants o molts problemes són consumir cocaïna
habitualment (98,6%), consumir heroïna habitualment (98,4%) i consumir èxtasi
habitualment (98,4%). Les conductes que obtenen un menor percentatge són prendre
5 o 6 copes el cap de setmana (42,1%), prendre hipnosedants alguna vegada al mes
(56,9%) i fumar cànnabis alguna vegada al mes (57,6%).

•

Pel que fa a la facilitat d’accés a les diferents substàncies, la població balear pensa que
és fàcil o molt fàcil fer la compra d’una determinada droga en 24 hores en un
percentatge molt superior al del total nacional. Un 71,2% de la població balear pensa
que l’accés a la compra de cànnabis és fàcil o molt fàcil (69,6% total nacional). Un
60,1% pensa el mateix de la cocaïna mentre que el total nacional és de 56,7%.
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•

Les situacions relacionades amb les drogues amb les quals la població balear s’ha
trobat molt freqüent o freqüentment en la seva vida diària són venedors que
ofereixen drogues (12,2%), persones esnifant drogues (10%) i persones caigudes al
terra (9,7%).

•

L’acció preventiva sobre el consum de drogues més valorada per la població balear és
l’educació a les escoles (95,2%) i el control policial i d’aduanes (90,6%). Les accions
que obtenen un percentatge menor són la legalització de totes les drogues (10,6%) i
la legalització del cànnabis (26%).

•

Quant a les urgències hospitalàries, el 3,1% de la població ha hagut d’anar a urgències
més de tres vegades en els darrers dotze mesos, el 4,2% dues vegades i l’11,3% una
vegada.

4. Taules i gràfics principals
4.1 Taula de prevalences de consum per substàncies a les Illes Balears
Prevalences de consum per substàncies en percentatges (%)
Alguna vegada Darrers 12 mesos Darrers 30 dies Diari
Alcohol
93,8
76,8
61,2 17,6
Tabac
76,9
46,1
42,3 37,3
Cànnabis
40,9
15,1
10,8 3,2
Cocaïna
14,3
4,2
1,7
Èxtasi
8,4
2,2
0,9
Amfetamines
5
1,2
0,2
Al·lucinògens
7,3
1,7
0,4
Heroïna
1,4
0,2
0,1
Inhalats volàtils
1,2
0,1
Hipnosedants
16,1
7,7
6,6
Informe EDADES 2009/10
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4.2 Gràfic de consum l’últim any de les diferents drogues a Espanya i
Illes Balears

4.3 Gràfic de consum diari d’alcohol, tabac i cànnabis a les Illes Balears i
a Espanya
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4.4 Gràfic de consum el darrer any de les drogues principals a les
diferents illes

4.5 Evolució de l’edat mitjana de primer consum de les principals
drogues a les Illes Balears
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