
SESSIÓ: Planejament urbanístic i salut. 
La experiència de la Diputació de Barcelona. 



Treballar per millorar les condicions ambientals de les ciutats, en favor 
d’un aire més net i saludable, no és un repte nou per l’urbanisme.



Finals del segle XVIII van sorgir discursos urbanístics per
fer front a la propagació de malalties per l’aire.



Avui, esperança de vida molt superior però amb diferències significatives entre països 
per la contaminació atmosfèrica. Parlem de morts prematures o evitables. 



Si no engegem polítiques més ambicioses al 2050: la contaminació de l’aire es convertirá en la 
principal causa ambiental de mortalitat prematura a tot el món. Cada any = una pandèmia !!



Però no sols contaminació sino pitjor qualitat de vida, la qual cosa es tradueix en més
necessitats de serveis i actius de salut previstos a les ciutats. 

També perjudicis per agravar els efectes del canvi climàtic el que es tradueix en 
increment mortalitat per temperaturas extremes, desastres naturals, etc …  







Principals problemes de salut vinculats a l’entorn Urbà

Malalties cardiovasculars
• estils de vida (manca d'activitat física) i l'obesitat
• contaminació atmosfèrica. El trànsit com a font i el cotxe com a causa.
• excés de soroll a l'ambient.

Malalties respiratòries
• atribuïbles a factors ambientals. Contaminació redueix capacitat immunològica
• es considera que la principal font d'emissió en aquestes zones és el trànsit.

Sobrepès i obesitat
• 99% dels factors – manca d’activitat física i obesitat
• les causes de la inactivitat física són variades. Cotxes i pantalles.

Problemes de Salut Mental
• exclusió social - desigualtats
• condicions habitatge
• soroll i estrès (trànsit/cotxe)

Lesions i accidents
• els accidents de trànsit són la causa de la major part de les morts per accident
• la velocitat (cotxes) és un factor determinant del risc



Què queda dintre de l’àmbit de l’urbanisme? 
Procés de construcció / 

edificació

Model de ciutat i 
ocupació de sòl

Contaminació per 
certes activitats

Model de mobilitat Residus

Activitat agrícola i ramadera
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ÚS MIXT DEL SOL COMERÇ I 
SERVEIS DE 
PROXIMITAT

CIUTAT 
COMPACTA/DENSA 

DIVERSITAT 
D’ESPAIS I 
EQUIPAMENTS 
PÚBLICS 

ESPAIS PÚBLICS 
OBERTS 
(infraestructura 
verda: espais verds
i blaus) 

FOMENT DEL DESPLAÇAMENT ACTIU I TRANSPORT PÚBLIC
PACIFICACIÓ DEL TRÀNSIT

DISSENY, CONSTRUCCIÓ I MANTENIMENT 
SOSTENIBLE DE L’EDIFICACIÓ I URBANITZACIÓ
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