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Exposició ambiental a l’amiant

L’exposició ambiental a les fibres d’amiant es pot produir com a conseqüència d’activitats humanes i de 

processos naturals que emetin fibres d'amiant a l’aire. Les persones s'exposen a l'amiant quan inhalen la 

pols dispersa a l’aire ja sigui perquè resideixen, treballen o romanen a prop d’un punt d’emissió de fibres 

d’amiant.

Font imatge: https://higieneambiental.com/control-de-plagas/prevencion-ante-la-exposicion-al-amianto-en-el-control-de-plagas 



Exposició ambiental a l’amiant

- Exposició para-ocupacional: Es dona en les llars. Les persones exposades solen ser familiars i convivents de 

les persones treballadores exposades a l’amiant, principalment les dones. L’exposició es dona per contacte amb 

les fibres transportades per la roba de les persones treballadores.

- Exposició veïnal/comunitària:

o Per viure a prop d’indústries on es manipulava l’amiant, fàbriques de fibrociment o mines d’amiant. 

o Exposició a deixalles o residus de productes d’amiant utilitzats per reomplir i terraplenar espais i camins, 

o bé dipositats de forma incontrolada a l’espai públic o que es troben en zones d’antics assentaments 

humans.

o Per alliberació de fibres d’amiant a l’ambient per obres on s’estigui manipulant materials que contenen 

amiant (MCA) sense les mesures preventives corresponents o bé per la degradació dels MCA.

- Exposició a la llar: per manipulació o degradació de MCA o petits objectes de la llar sense les mesures de 

protecció adequades



Exposició 
ambiental

Exposició ambiental a l’amiant

A partir 2002 
- actual

o Exposició para-ocupacional

o Exposició veïnal/comunitària a MCA per residir o 

treballar a prop d’indústries.

o Exposició veïnal/comunitària a deixalles o residus 

de productes d’amiant

o Exposició veïnal/comunitària per obres on s’estigui 

manipulant MCA sense protecció o per 

trencament/degradació dels MCA.

o Exposició a la llar per manipulació o 

trencament/degradació de MCA sense protecció o 

productes comercials que contenen amiant. 

Abans del 
2002

o Exposició para-ocupacional

o Exposició veïnal/comunitària a MCA per residir o treballar a 

prop d’indústries.

o Exposició veïnal/comunitària a deixalles o residus de 

productes d’amiant

o Exposició per obres on s’estigui manipulant MCA sense 

protecció o per trencament/degradació dels MCA.

o Exposició a la llar per manipulació o 

trencament/degradació de MCA sense protecció o 

productes comercials que contenen amiant.



Efectes sobre la salut de l’exposició ambiental a l’amiant

Exposició a 
fibres d’amiant

Efecte sobre la 
salut

 Quan el fibrociment i els MCA estan en bon estat presenten un risc baix 

d’emissió de fibres a l’aire però quan es trenquen o degraden les fibres es 

poden emetre a l’aire i ser inhalades i causar problemes de salut. 

 El fet d’exposar-se a les fibres d’amiant no implica necessàriament efectes 

negatius en salut. Factors determinants: 

- Naturalesa i dimensions de les fibres d’amiant

- Durada i la freqüència de l’exposició

- Concentració de fibres a l’aire 

- Existència de malalties respiratòries prèvies

- Factors genètics

L’amiant és un material cancerigen i cal evitar qualsevol exposició possible



Efectes sobre la salut de l’exposició ambiental a l’amiant

Exposició a 
fibres d’amiant

Efecte sobre la 
salut

o No existeix normativa exposició ambiental.

o Pocs estudis degut a la dificultat en la identificació, mesura i 

classificació de l’exposició ambiental. 

o Estudis centrats en les exposicions para-ocupacionals i veïnals 

relacionades amb l’entorn de les indústries on es fabricaven i 

utilitzaven MCA

o Manca d’estudis sobre els efectes en salut de les exposicions 

ambientals actuals

Efecte sobre la salut de l’exposició ambiental a 
l’amiant?



Efectes sobre la salut de l’exposició ambiental a l’amiant: 
dos exemples

Amiant en els sòls (Països Baixos)1

Objectiu: Determinar si l'existència de sòls contaminants amb 

amiant incrementava la possibilitat d’exposició a l’amiant en inhalar 

pols domèstica que contingui fibres d’amiant. 

Resultats: Es va detectar un increment en el contingut de fibres 

d’amiant en la pols domèstica en les cases pròximes a sòls 

altament contaminats (>100 mg amiant/kg sòl). 

----------------------------------------------

1 Amiant en productes comercials 
(Austràlia)2

Objectiu:  Analitzar l’exposició de la població general a 

productes comercials que contenen amiant. 

Resultats: El 3,9% dels homes i el 14,3% de les dones 

diagnosticades amb mesotelioma maligne van estar 

exposats a amiant fent tasques de reparació o 

renovació de l’habitatge (polir parets recobertes amb 

amiant, aixecar sòls de linòleum, substituir plaques 

d’amiant o instal·lar plaques de fibrociment per cobertes 

i porxos), durant la dècada dels 60 i 70.

2

1 Oomen AG., Lijzen JPA. Relevancy of human exposure via house dust to the contaminants lead and asbestos. RIVM report 711701037/2004. 2004.
2 Olsen NJ, Franklin PJ, Reid A, et al. Increasing incidence of malignant mesothelioma after exposure to asbestos during home maintenance and renovation. Med J Aust 2011; 195:271-4.



Impacte sobre la salut de l’amiant

3 World Health Organization (WHO).  Global health risks: mortality and burden of disease attributable to selected major risks. 2009. https://apps.who.int/iris/handle/10665/44203

Europa (Organització Mundial de la Salut, OMS) 3

Informe sobre la mortalitat i morbiditat atribuïble a certs factors de 

risc. Basat en dades del 2004

Figura 1. Mortalitat atribuïble (%) al consum de tabac, l’exposició a la contaminació de l’aire (partícules petites 

PM10), l’exposició ocupacional a carcinògens i a fibres aèries i a altres factors de risc, a la regió europea (WHO, 2009). Font: 
Elaboració pròpia a partir de l’informe de l’OMS (2009) “Global health risks: mortality and burden of disease attributable to 
selected major risks”
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Impacte sobre la salut de l’amiant

3 World Health Organization (WHO).  Global health risks: mortality and burden of disease attributable to selected major risks. 2009. https://apps.who.int/iris/handle/10665/44203

Europa (OMS) 3

Informe sobre la mortalitat i morbiditat atribuïble a certs factors de risc. 

Basat en dades del 2004

Figura 1. Mortalitat atribuïble (%) al consum de tabac, l’exposició a la contaminació de l’aire (partícules petites 

PM10), l’exposició ocupacional a carcinògens i a fibres aèries i a altres factors de risc, a la regió europea (WHO, 2009). Font: 
Elaboració pròpia a partir de l’informe de l’OMS (2009) “Global health risks: mortality and burden of disease attributable to 
selected major risks”
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L’exposició a les fibres d’amiant pot produir el 

desenvolupament de patologies que poden causar 

la mort. Tanmateix, globalment la mortalitat per 

exposició ambiental a l’amiant és baixa en 

comparació amb altres factors de risc

(contaminació de l’aire o tabac)

L’exposició ocupacional a l’amiant és normalment 

més intensa i perllongada que les exposicions 

ambientals. Per tant, les morts atribuïbles a 

l’exposició ambiental presumiblement seran 

menors.

https://apps.who.int/iris/handle/10665/44203


Impacte sobre la salut de l’amiant

4 López-Abente, G. et al. Pleural cancer mortality in Spain: Time-trends and updating of predictions up to 2020. BMC Cancer, 2013

Espanya 4

Estudi on s’indiquen les morts per mesotelioma pleural maligne a Espanya i 
la previsió de morts per aquesta causa, relacionat amb les tones d’amiant 
importades

Figura 2. Morts per mesotelioma maligne a Espanya, entre 1975-2010, i predicció de morts futures. Cercles blaus: Importacions 

anuals brutes d’amiant per càpita registrades a Espanya entre 1906 i 2002. Cercles negres: Morts anuals de càncer de pleura en 

homes des de 1975-2011 i predicció entre 2011-2020. Línia vermella (2012-2040): Morts anuals esperades.

La mortalitat per mesotelioma pleural maligne 

esdevé més elevada uns 30 anys després de la 

major importació d’amiant a Espanya, coincidint 

amb el període de latència d'aquesta malaltia.

L’estudi preveia que la mortalitat per mesotelioma 

pleural maligne disminuiria a partir del 2010, 

coincidint amb la reducció en la importació 

d’amiant.



Impacte sobre la salut de l’amiant

Figura 3. Taxa de mortalitat de mesotelioma per 100.000 habitants, a Barcelona ciutat (2008-2017). Notes: n, 

indica el número de morts per mesotelioma maligne a la ciutat de Barcelona en el període 2008-2017 (homes i 

dones). 

Registre de Mortalitat de Barcelona (ASPB)

Aproximació de l’impacte en salut de l’amiant mitjançant l’anàlisi de la 

mortalitat per mesotelioma pleural maligne (per 100.000 habitants)

La taxa de mortalitat per mesotelioma pleural 

maligne és major en els homes. El motiu seria que 

els homes haurien estat exposats a l’amiant per 

motius laborals sent aquesta exposició més directa, 

intensa i perllongada en el temps

Tot i que la taxa de mortalitat per mesotelioma es 

manté constant en el temps, en els darrers anys 

s’observa un increment de la mortalitat, per 

aquesta causa, en els homes. És necessari seguir 

monitoritzant per veure l’evolució. 



Conclusions

o Actualment l’exposició ambiental a l’amiant als entorns urbans pot donar-se de forma veïnal o comunitària:  

- demolició o rehabilitació d’edificis, la manipulació i retirada de MCA sense les mesures de prevenció adequades 

- residir, treballar o romandre pròxim a MCA que estiguin degradats o trencats. 

o També pot existir una exposició ambiental a la llar per manipulació o degradació de MCA o productes comercials 

sense protecció

o Quan el fibrociment i els MCA estan en bon estat presenten un risc baix d’emissió de fibres a l’aire però quan es 

trenquen o degraden les fibres es poden emetre a l’aire i ser inhalades i causar problemes de salut. Factors 

determinants: 

- naturalesa i dimensions de les fibres d’amiant 

- la durada i la freqüència de l’exposició

- la concentració de fibres a l’aire 

- existència de malalties respiratòries 

- factors genètics prèvies són factors determinants

L’amiant és un material cancerigen i 

cal evitar qualsevol exposició possible



Conclusions

o Dificultat en identificar i quantificar els efectes en salut deguts a exposicions ambientals. És difícil identificar i 

quantificar les exposicions ambientals a l’amiant i hi ha pocs estudis que hagin estudiat l’exposició ambiental i l’efecte 

en salut.

o L’impacte global sobre la salut de l’exposició general a l’amiant (laboral i ambiental) sembla baix en comparació amb 

l’impacte sobre la salut d’altres riscos, com el tabac o la contaminació de l’aire. Tanmateix, les persones afectades tenen 

un impacte molt greu sobre la seva salut i la del seu entorn, per exposicions laborals o ambientals involuntàries i 

normalment desconegudes. Tampoc existeix un sistema de vigilància de les malalties de l’amiant que relacioni 

amb exposicions ambientals. 

o En l’actualitat l’amiant està molt present al nostre entorn i un dels principals riscos d’aquest material és el 

desconeixement d’on es troba. Per eliminar el risc d'exposició a l'amiant i els seus efectes en salut cal identificar on 

està l'amiant i eliminar-ho definitivament (amb les mesures de protecció adequades). 



Recomanacions

o Cal que les administracions diagnostiquin, identifiquin i valorin l’estat dels MCA en els diferents entorns urbans, i 

informin a la ciutadania. És necessari establir un pla d'eliminació de tots els MCA en edificis públics i espais 

públics i establir eines i plans d’eliminació per a l’eliminació d’aquest material en l’àmbit privat. 

o Per eliminar el risc d'exposició i els efectes en salut de l'amiant cal eliminar tots els MCA donant prioritat als 

MCA que es troben trencats o degradats i poden emetre fibres. Mentre això no és possible, cal fer verificacions 

periòdiques de l’estat de conservació d’aquells MCA.

o Cal establir protocols d’informació ciutadana sobre les obres de retirada i manipulació de MCA que es duen a 

terme en el municipi. Cal que les persones que visquin i/o treballin a prop d'obres de retirada i manipulació de MCA 

estiguin informades de les actuacions i puguin verificar que es prenen les mesures de protecció adequades per a la 

seva salut.



Recomanacions

o Cal establir normativa específica relativa a l’exposició ambiental a l’amiant i els seus efectes potencials en salut. 

Cal establir valors límits per l’exposició ambiental així com mètodes de detecció adients. 

o Cal incrementar la comunicació i formació a la ciutadania sobre què és l’amiant, on es pot trobar, efectes en 

salut i com actuar de forma segura. Això és important per evitar el risc d'exposició i per:

o Identificar MCA en la via pública i comunicar-ho a l’organisme competent per a la seva valoració i retirada.

o Identificar elements amb amiant en l’àmbit privat, actuar amb protecció i retirar-los.

o Informar a la ciutadania del punts de recollida de petits objectes amb amiant i les mesures de protecció 

necessàries per fer la seva retirada de forma segura. Així mateix, cal informar que la retirada de grans volums o les 

obres on s’hagi de manipular MCA l’han de fer empreses especialitzades i prenent estrictes mesures de 

seguretat i protecció.
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