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L’arquitectura acompleix una funció bàsica de 
reproducció espacial a partir de la disposició 
d’elements delimitants que separen i al mateix 
temps relacionen l’espai exterior amb l’interior. Les 
característiques materials i formals d’aquests límits 
determinen  aspectes de l’espai reproduït tant 
psíquics (estètics, compositius, culturals) com físics 
(tèrmics, acústics i lumínics) que en conjunt 
propicien o no una percepció i acceptació cultural 
de l’objecte arquitectònic1.  
Tot i això, l’acceptació per part de l’usuari de 
l’objecte arquitectònic no implica que aquest 
presenti les condicions de confort necessàries per a 
assegurar la seva salut. 
 
Parlar d’arquitectura i salut fa pensar, com a mínim, 
en dos tipus d’influència sobre la salut de les 
persones: la física i la psíquica, i alhora ambdues, 
tant de manera individual com col·lectiva.  
 
La influència psíquica estaria referida a la percepció 
i informació adquirida a partir de la organització 
espacial i el desenvolupament d’activitats en ella. 
Una persona pot trobar-se mentalment millor en un 
espai que en un altre i depenent de l’activitat que 
realitzi en aquest espai, aquesta pot repercutir en la 
percepció que en tingui. 
 
La influència sobre la salut física es referiria a allò 
que pogués afectar negativament a les condicions 
de confort tèrmiques, acústiques, lumíniques i 
higièniques de les persones. Aquesta mena 
d’afeccions a l’arquitectura poden ser atribuïdes a 
diversos factors, des de la pròpia configuració 
espacial fins a la qualitat i característiques dels 
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materials empleats en la construcció, la disposició i 
correcte funcionament d’instal·lacions, etc. 
 
Des de la perspectiva del disseny bioclimàtic, es 
proposen solucions coherents amb els paràmetres 
de confort de les persones, tant físiques com 
psíquiques, des d’una interpretació de l’arquitectura 
basada en el clima i en el lloc2. Això permet 
controlar els condicionants físics derivats de la 
climatologia i la configuració espacial a més dels 
condicionants psicològics que sorgeixen d’una 
manera de socialitzar característica del lloc on 
s’insereix l’arquitectura, dels costums, de la tradició, 
de les noves tendències socials, etc.. Amb això 
s’aconsegueix plantejar una arquitectura “sana” 
amb la que s’obtenen condicions de confort 
satisfactòries en termes d’habitabilitat3.  
 
“...La concepción bioclimática es ante todo una 
especie de compromiso cuyas bases son: 
Un programa de arquitectura 
Un paisaje 
Una cultura 
Unos materiales locales 
Cierta noción del bienestar y del abrigo 
Y cuya síntesis es la envoltura habitable...” 
(Patrick Vardou y Varoujan Arzumenian.   
SOL Y ARQUITECTURA) 
 
Per a salvaguardar la salut social hem de tenir 
present que els llocs de treball i els habitatges són 
els espais en els que la influència és major pel 
nivell d’ocupació que tenen respecte d’altres llocs i 
activitats. La deficiència en el disseny d’aquests 
espais pot propiciar malalties de diversa índole.  
 
L’habitatge és un dels llocs on l’home és més 
susceptible a les condicions de l’ambient i en el que 
resulta més connotat l’impacte.  
Els casos més preocupants els constitueixen els 
habitatges de baix pressupost que generalment són 
deficients. En aquests habitatges es localitza la 
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població de més risc d’afecció per malalties de tota 
mena relacionades directament amb l’entorn.  
 
La mortalitat infantil en països poc desenvolupats o 
subdesenvolupats, està estretament lligada amb el 
patiment de malalties originades per les condicions 
de vida. Aquestes solen ser pròpies d’assentaments 
en extrema pobresa, tant en el context urbà com 
rural. 
 
Nogensmenys, no cal que anem tan lluny per a 
comprovar com nombrosos habitatges del nostre 
parc immobiliari actual, a més d’haver assolit uns 
preus desorbitats, per no dir immorals (habitatge 
actual a Catalunya i en general a tota España4) 
presenten condicions de salubritat i confort que 
estan lluny d’ésser les ideals. Són freds a l’hivern i 
calorosos a l’estiu, generalment amb escassa llum 
natural i precària ventilació. Habitualment 
inadequades per a una acceptable habitabilitat que 
no comporti l’ús de sistemes artificials de 
condicionament que no només són en molts casos 
inaccessibles econòmicament, si no que solen 
incorporar a més altres tipus de riscos sanitaris de 
diferent índole i afeccions degudes al cansament 
poc natural provocat per les condicions artificials de 
confort. 
 
Per poder controlar l’arquitectura en termes de 
salut, haurem de tenir en compte com a mínim els 
següents aspectes: 
 
 
Aspectes arquitectònics que repercuteixen a la 
salut5 
Orientació 
Ventilació 
Materials  
Gestió de l’aigua  
Gestió dels residus 
 
Existeixen també certs hàbits que, units a 
l’arquitectura del lloc, poden tenir repercussions 
negatives per a la salut.  
 
La contaminació de l’aire interior 
La deficiència en la qualitat de l’aire interior 
repercuteix principalment en la generació 
d’infeccions de vies respiratòries . Algunes de les 
raons es presenten en els següents casos: 
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Exposició quotidiana al fum generat pel foc utilitzat 
amb finalitats domèstiques. 
Cuinar els aliments dins del dormitori. 
Dormitoris sense finestres a l’exterior. 
Acumulació de gent i ventilació incorrecta. 
Fum de cigarreta. 
 
Moltes de les afeccions respiratòries patides pel 
nens es vinculen a una ventilació deficient del seu 
habitatge, ubicació de la cuina en una cambra d’ús 
comú o bé al nombre de fumadors als que està 
exposat.  
 
La dispersió aèria de malalties víriques es veu 
facilitada per l’acumulació de gent i per l’acció dels 
sistemes de ventilació. El contagi aeri és causant 
de moltes infeccions respiratòries agudes. Els 
riscos per a la salut derivats de la exposició als 
agents infecciosos estan, doncs, vinculats a la 
situació interior de l’habitatge i els factors específics 
de l’hostatger. La transmissió depèn de la 
localització de les fonts respecte als receptors, que 
es vincula molt amb la circulació de l’aire. 
  
 
La temperatura i la humitat influeixen en la 
transmissió canviant les dimensions de les 
partícules i afectant el temps de sedimentació. Amb 
humitats per sobre del 65% s’incrementa la 
incidència de les malalties respiratòries superiors. 
 
Per tot això, es consideren com a valors de 
neutralitat tèrmica els següents:  
 
Temperatura: 19 - 25 °C 
Humitat relativa: 60 % 
corrent d’aire: 0,15 m/seg. 
    
Comportament acústic exterior i interior 
L’exposició a vibracions pot traduir-se en 
nerviosisme, lumbàlgies, falta d’irrigació sanguínia 
del fetge i els ronyons i nàusees, entre altres 
efectes. En l’ambient laboral és coneguda la 
Síndrome de Raynaud, relacionada amb certa 
alteració vasomotora.  
 
Els efectes generalitzats de les vibracions 
apareixen a freqüències superiors als 5Hz, 
incrementant el consum d’oxigen i la ventilació dels 
pulmons provocant fatiga. 
 
Les repercussions sobre la salut poden ser, com 
hem vist, variades i depenen del disseny 
arquitectònic i del tipus d’hàbits domèstics (veure 
quadre adjunt). La encertada adequació de 
paràmetres de confort en el disseny dels espais és 
un indicador d’una arquitectura saludable, sobretot 
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acomplint l’objectiu per al que està destinat el seu 
ús. 
 
Cal assenyalar que les conseqüències d’una 
arquitectura saludable incideixen no només en els 
usuaris, si no també, a més gran escala, en la 
“salut” del medi ambient urbà, comportant unes 
repercussions que van més enllà d’una percepció 
immediata i que afecten el suport físic espacial a 
llarg termini. 
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