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Actualitat



La salut ambiental té en compte tots els factors físics, químics, biològics externs a

una persona, així com tots els factors relacionats que afecten al comportament

humà.

Segons la OMS, el 23% dels morts a nivell global estan vinculats a factors del medi 

ambient. Factors que són alterables!

Salut ambiental: què és?





Com impacta l’entorn urbà

en la nostra salut
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Annualmente casi 20% de muertes prematuras podrían ser prevenidas

Esperanza de vida= +360 (95%CI: 219; 493) días

Ahorro económico= 9,3 (95%CI: 4,9; 13,2) mil millones €
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Mortalitat prematura a Barcelona



• >50.000 DALYs prevenible (13% de todos los DALYs esperados)
• Molestias de ruido y alteraciones del sueño (>10.000 DALYs)

YLLs, YLDs y DALYs en Barcelona

Morbiditat



Efectes de la contaminació

Pol·lució i desenvolupament cognitiu



Fuente: Diario Ara (http://interactius.ara.cat/contaminacio-atmosferica-barcelona-qualitat-aire)

Niveles de PM2.5 y NO2 en Barcelona

Emissions



Ruido

El ruido afecta a la salud

En las ciudades, el ruido proviene sobre todo de:

Trenes Aviones

Vehículos motorizados

• Molestias, estrés

• Trastorno del sueño

• Alteración de la conducta, bajo 

rendimiento

• Hipertensión

• Enfermedades del corazón

Enfermedades 

asociadas

Podría estar también asociado a diabetes y 

obesidad.

#CiudadesQueQueremos



La falta d’activitat física és la quarta causa de mortalitat a escala

mundial, i juntament amb una dieta poc saludable són dos dels factors que

més contribueixen al desenvolupament de malalties no transmissibles, com

poden ser la obesitat, la diabetis, la hipertensió, els problemes

cardiovasculars o el càncer.

Només un 43% de la població espanyola realitza suficient activitat

física.

Activitat física i sobrepès



12

30 minuts diaris de transport actiu (caminar, bicicleta) 
és suficient per tenir un impacte positiu en la salut

Redueix el risc de patir malalties coronàries - en un 50%

Reducció del risc de diabetis i obesitat no dependents de l'insulina - en un 50%

Reducció del risc de hipertensió – en un 30%. 

Reducció del càncer de còlon i mama (reducció del 50% en càncer de còlon en estudi a 

llarg termini de Xangai)

Ajudar a mantenir la massa òssia i protegir contra l'osteoporosi

Millora l'equilibri, la coordinació, la mobilitat, la força i la resistència

Augmentar l'autoestima, reduir els nivells de hipertensió lleu a moderada i promoure el 

benestar psicològic en general.

Efectes de la manca d’activitat 
física



#CiudadesQueQueremos



• Vehicles nets: introducció ràpida de vehicles 
d'emissió zero i combustible descarbonitzats

• Estratègia per a la gestió i planificació de la 
mobilitat sostenible

• Mobilitat activa per promoure la salut i la 
sostenibilitat

• Mobilitat segura i inclusiva
• Potenciar multi modalitat

Futures polítiques de mobilitat 





Emissions Motocicletes
• Antiguitat
• Tipus de motor
• Cilindrada
• Ús

Emissions

Fuente: Diario El Pais 
(https://elpais.com/elpais/2016/11/04/media/147828935
0_794324.html)

Fuente: GENCAT 2017 Treballant per un aire net
a l’aglomeració de Barcelona



Emissions

Fuente: GENCAT 2017 Treballant per un aire net a l’aglomeració de Barcelona



Cómo entran las partículas en nuestro cuerpo

Emissions



N study 

campaig

ns

Sampl

e size ratio

Lower 

bound 

95% 

CI

Upper 

bound 

95% 

CI

PM2.5

Bike/walk 4 193 1.3 1.2 1.3

Bus/walk 5 158 1.5 1.5 1.6

Car/walk 5 185 1.4 1.3 1.4

Walk/bike 4 188 0.8 0.8 0.8

Bus/bike 8 246 1.1 1 1.1

Car/bike 22 400 1.2 1.2 1.2

Walk/background 2

94

1.9 1.7 2.0

Bike/background 6

217

2 1.9 2.1

Bus/background 6

157

1.9 1.8 2.0

Car/background 6

141

2.5 2.4 2.6

Fuente: de Nazelle et al. 2017

Mode of 
transport

Ventilation
rate (m3/h)

Duration
(h)/ trip
(Barcelona)

Inhaled dose
(mg/ trip)

Walking 1.14 0.17 6.11

Bike 2.22 0.38 28.01

Public
transport

0.61 0.55 10.58

Car 0.61 0.43 10.88

Barcelona
PM2.5 = 
16.6mg/m3

Exposició a la contaminació segons mode de transport



Por cada 10 ug/m3 de PM2.5, 
el riesgo de padecer cáncer de 

pulmón aumenta un 9%

Per cada 10 ug/m3 de NO2, 
el riesgo de padecer cáncer de 

pulmón aumenta un 4%

Efectos en la salud de la polución del aire

Emissions



% expuesto ≥ 55 dB

• 20% EU ≥ 55 dB

• 25% España ≥ 55 dB

Ruido ambiental en Europa

Niveles recomendados por la OMS: 

• Día < 55 dB

• Noche < 40 dB

Soroll

Límits euro 4 de soroll mantenen els criteris de la directiva 97/24/EC. No han canviat 
en els últims 20 anys. (75-80db)

Soroll depèn també de la velocitat i l’acceleració. Circulació urbana augmenta el soroll. 
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Recomanacions Organització Mundial de la Salut (Adults 18-64 anys)
150 minuts d’activitat física moderada

o
75 minuts d’activitat física vigorosa a la setmana

Activitat física

Font: EMEF 2010



Efectes indirectes



Eines per avaluar escenaris de transport

• Health Economic Assessment Tool (HEAT) for walking and cycling (OMS) 

• Activitat física, contaminació atmosfèrica, accidents de trànsit

• http://www.heatwalkingcycling.org/tool/

• Transportation, Air pollution and Physical ActivitieS (TAPAS) model 
(Rojas-Rueda et al.)

• Activitat física, contaminació atmosfèrica, accidents de trànsit

• Integrated Transport and Health Impact Modelling (ITHIM) tool (Woodcock
et al.)

• Activitat física, contaminació atmosfèrica, accidents de trànsit

• Compact city HIA framework (Stevenson et al.)

• Activitat física, contaminació atmosfèrica, accidents de trànsit

• Urban and TranspOrt Health Impact Assessment (UTOPHIA) tool (Mueller
et al.)

• Activitat física, contaminació atmosfèrica, soroll, accés a espais verds i illa de 
calor.

http://www.heatwalkingcycling.org/tool/
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