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■La salut no només està lligada a
la seva relació amb les malalties ni
amb l'entorn exterior i tot allò que
s'hi origina (sorolls, contaminació,
etc) , sinó que també té un impacte
en la nostra presència en els edifi-
cis. I és que entre el  i el  del
nostre temps el passem en inte-
riors, tant a casa nostra, com a la
feina o en d'altres espais d'oci i cul-
tura. Aquest fet té un grau d'inci-
dència sobre la nostra salut,
d'acord amb l'evidència científica
sorgida durant els darrers anys.
Així ho certifica el document de

consens elaborat pel Departa-
ment de Salut en col·laboració
amb diverses institucions supra-
municipals (Diputació de Barce-
lona i L'AMI), així com universitats
(Universitat de Barcelona) i col·le-
gis professionals de Catalunya
(Col·legi d'Arquitectes). En total
són  les entitats que formen part
de la Comissió Tècnica d'Habitat-
ge i Urbanisme, òrgan transversal
i responsable d'aquesta proposta
de millora de la salut des del punt
de vista de l'habitatge.

A més de tenir en compte un se-
guit d’elements dels interiors dels

habitatges com són la ventilació o
la il·luminació, l’estudi també es fa
ressò dels aspectes externs, com és
el model de ciutat i el sedentaris-
me. 

Els 9 factors clau 
S'ha relacionat l'estança en deter-
minats edificis amb la manifesta-
ció d'afectacions de salut que de-
sapareixen quan es deixa de fre-
qüentar l'edifici en qüestió. Es
tracta del que s'anomena el «Sín-
drome de l'Efifici Malalt (SME)»,
que l'Organització Mundial de la
Salut (OMS) va definir com a una

afectació el  i que afecta a tot
tipus de població. En aquest sentit,
segons l'Escola de Salut Pública
T.H. Chan de Harvard hi ha nou
factors en un habitatge que in-
flueixen en la seva bona salut: ven-
tilació, qualitat de l'aire, tempera-
tura, il·luminació, sorolls, qualitat
de l'aigua, humitat, seguretat, pols
i plagues.  Tenir un control de tots
aquests elements contribueix a la
millora de la qualitat de vida i fins
i tot en la sostenibilitat de l’habi-
tatge.

En qualsevol edifici i sobretot
en una llar, la qualitat de l'aire in-
terior és un factor clau ja que un
entorn massa càlid pot contribuir
a la fatiga entre d'altres afecta-
cions. Sol estar condicionat per
causes externes com la contami-
nació exterior, la mala combustió
d'aparells electrodomèstics o de
certs materials de construcció,
pintura o mobiliari en mal estat. 

És per això que cal tenir en
compte criteris com la bona ven-
tilació de la llar, la temperatura de
l'aire, l'aïllament de l'edifici del so-
roll i la humitat per tal d'assegurar
un entorn intern saludable.
Aquest últim aspecte s'ha relacio-
nat amb asma i amb d'altres afec-
tacions respiratòries quan és mas-
sa elevada.  Per últim, la il·lumina-
ció és un altre dels aspectes que
contribueixen a millorar la salut,
ja que d’una banda hi ha el risc de
lesions oculars derivades de la
manca de llum, i de l’altra també
es relaciona amb transtorns de
son i conseqüentment amb els
processos cognitius bàsics (aten-
ció, memòria i aprenentatge).

D’altra banda, els elements ex-
terns a un habitatge (model de
ciutat, ubicació territorial) condi-
cionen el nivell d’activitat física i la
forma de relacionar-nos. 

Cases reformades  
Segons dades del Col·legi d’Arqui-
tectes de Catalunya, el , de les
llars a Catalunya tenen problemes
d’humitats, manca de llum i con-
taminació. A més, el , d’aques-
tes no poden mantenir una tem-
peratura adeqüada a les necessi-
tats de l’edifici i l’entorn. En aquest
sentit, el manteniment dels habi-
tatges en aspectes relacionats tant
amb el mobiliari, combustió, cli-
matització, energia i remodelació
entre d’altres ajuden, segons el
Col·legi, a millorar la percepció de
salut dels usuaris i potencia l’estal-
vi energètic en un ,.

La salut des del punt
de vista de l’habitatge

L’elevada humitat o una mala ventilació d’una llar pot ocasionar problemes de salut. PEXELS 
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El bon manteniment
dels habitatges
és necessari per tenir
un bon confort i una
millor qualitat de vida

Un document sobre entorns saludables explica que una bona ventilació i la regulació
tèrmica dels edificis són alguns dels elements que incideixen en la salut de les persones 


