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La lipoatròfia 
semicircular vers 
l’edificació actual

Tot i que aquesta patologia està referida des del 1974, no va ser clarament 
identificada en l’àmbit de l’edificació i l’entorn laboral fins a l’any 1981 a Londres. 
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A principis del 2007 una rara lesió pràcticament  
 desconeguda va afectar nombrosos treballa- 
 dors d’alguns edificis catalans: la lipoatrò-

fia semicircular. Al setembre d’aquell mateix any ja 
s’havien notificat més de 600 casos, sobretot a Barcelo-
na, però també a d’altres centres de treball de la resta 
d’Espanya amb certes característiques comunes com 
ara edificis grans, hermètics, altament tecnificats, amb 
ventilació forçada i que alberguen cada dia a un gran 
nombre de treballadors.

   Què és la lipoatròfia semicircular? 
La lipoatròfia es pot definir com una malaltia poc fre-
qüent i sense causa directa coneguda, que consisteix en 
una atròfia o pèrdua de greix a una zona puntual del teixit 
gras subcutani del cos, situat sobretot en la part davan-
tera de les cuixes on la pell, els músculs i els nervis no es 
veuen afectats. Les persones afectades poden detectar a 
ull nu i per palpació, unes petites depressions de les capes 
superficials de la pell i un aparent engrossiment de les 
seves venes perifèriques. Aquestes lesions en la majo-
ria dels casos es presenten sense altres símptomes i la 
prevalença habitual per les dades que ens estem trobant 
en els edificis afectats, la trobem entre el 25% i 37% dels 
treballadors d’un edifici tot i que ens hem trobat casos 
extrems recentment a Barcelona, on l’afectació ha estat 
per sobre del 90% de la plantilla, la qual cosa ha obligat a 
tancar el centre de treball.

Alguns tècnics opinem que la lipoatròfia és una prova 
palpable de què un edifici està afectant els seus usua-
ris i de fet, els paràmetres que es controlen per aquesta 
malaltia són els mateixos que pel anomenat síndrome de 
l’edifici malalt, una dolència (no malaltia) que apareix en 
les persones al entrar en un edifici o al cap d’un temps de 
ser-hi i que al sortir-hi o al cap d’un temps d’haver sortit, 
aquesta desapareix. Afecta els ocupants de l’edifici i no 
a aquest. Volem destacar l’article que L’INFORMATIU de 
la segona quinzena de maig de 2007 va dedicar a aquest 
tema on es referenciaven les principals causes d’aquest 
fenomen de contaminació ambiental, els símptomes, 
unes notes tècniques de prevenció i les mesures correc-
tores entre d’altres (Vegeu hemeroteca on line).

Cal, però, matisar i diferenciar els conceptes de lipoatrò-
fia i el del síndrome de l’edifici malalt. La primera és una 
malaltia reconeguda com a malaltia laboral, la segona 
no es pot parlar d’una malaltia concreta sinó que par-
lem de només símptomes, i que ocasiona habitualment 
la disminució de la capacitat d’atenció, i en general afec-
ta el rendiment en el lloc de treball on s’associen amb 
l’edificació determinades patologies que aquests presen-
ten. Fàcilment una persona amb lipoatròfia també té els 
símptomes descrits per al síndrome de l’edifici malalt.

     Símptomes
Els símptomes principals apareixen a les cames i braços, 
afectant majorment les dones, atès que generalment 
l’estructura del seu teixit gras és més laxa. Per tal de fer-
se una idea, la marca és similar a la que deixen els mitjons 
als turmells, però amb més profunditat. 
La majoria de faculta-
tius coincideixen en què 
la recuperació de la lesió 
comença a produir-se a 
partir dels tres mesos, 
encara que els símpto-
mes de seguit minven 
quan l’afectat s’allunya 
del lloc de treball.

La lipoatròfia 
és una prova 
palpable de què 
un edifici està 
afectant a la salut 
dels seus usuaris

     L’aparició de la lipoatròfia a Europa
Tot i que aquesta patologia està referenciada des del 1974, 
no va ser clarament identificada en l’àmbit de l’edificació 
i l’entorn laboral fins l’any 1981 a Londres. Tanmateix, és 
a partir de la dècada dels 90 quan es comencen a registrar 
progressivament més casos en països com França, Itàlia 
o Països Baixos, destacant com a exemple el cas de la 
companyia belga KBC Bank & Insurance Group on es van 
enregistrar més de 900 casos en el període comprès entre 
1995 i 2003. Un mal desconegut que va aparèixer sobtada-
ment a Espanya on des d’aquell moment s’ha anat pro-
duint un degoteig continu de nous casos fins a l’actualitat 
i on darrerament han aparegut diversos casos notoris 
en alguns edificis públics i equipaments municipals de 
recent construcció a la mateixa ciutat de Barcelona.
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    Protocol per a obtenir el diagnòstic  
de la malaltia

En una primera visita, és el servei mèdic de cada centre 
de treball qui inicia un procés d’anàlisi per confirmar el 
cas o declarar la persona no afectada. La Generalitat de 
Catalunya va elaborar un protocol d’actuació perquè cada 
facultatiu segueixi les mateixes pautes per estudiar els 
pacients. Aquest estableix que cal realitzar un historial 
clínic complet (destinat a saber l’abast de la lesió i els ante-
cedents personals que poden provocar lesions similars a 
les de la lipoatròfia) i una ecografia de les dues cames que 
determinarà si hi ha destrucció del teixit adipós.

     Principals característiques dels edificis  
on es pot produir la malaltia

L’edifici tipus on s’han detectat més cassos de lipoatrò-
fia són construccions amb façana de mur cortina sense 
finestres, amb climatització artificial forçada, altament 
tecnificats i on els treballadors realitzen la seva jornada 
laboral en taules i escriptoris amb nombrosos dispositius 
electrònics (ordinadors, impressores, escàners ...) i abun-
dant cablejat elèctric.

L’aparició de la lipoatròfia es relaciona directament amb 
la descàrrega electrostàtica (ESD) a través del contacte 
entre les cuixes i els cantells vius del mobiliari d’oficina. 
Especialment via taules d’escriptori on les descàrregues 
electrostàtiques locals en aquesta zona de les cames pro-
pera a la base de la taula de treball, pot explicar les modi-
ficacions en el teixit lipoatròfic.

Aquestes descàrregues poden estar per sota del llindar de 
la sensibilitat del cos humà la qual oscil·la entre els 2.500-
3.000 volts i en els habituals mesuraments efectuats, les 
forces del camp magnètic no superen cap límit recoma-
nat, tot i que es denoten més altes en els llocs de treballs 
amb treballadors afectats per LS que en els dels que no 
ho estan. 

Els entorns de treball amb un baix nivell d’humitat rela-
tiva, mobiliari amb elements metàl·lics que fan de con-
ductors i cablejat en contacte amb la taula o integrat en 
el mobiliari són els més propicis per tal de generar les 
descàrregues.

     Lipoatròfia semicircular i qualitat ambiental en l’interior dels 
edificis: causes possibles de l’aparició de la LS

La qualitat de l’aire és un dels factors importants que afavoreixen l’aparició 
de la malaltia. La majoria dels llocs de treballs es realitzen en locals tancats o 
semitancats, on s’hi generen unes condicions climàtiques que difereixen del 
clima extern. Els factors que més influeixen en el confort ambiental són les 
condicions termohigromètriques (temperatura i humitat), ventilació, camps 
electromagnètics i les càrregues elèctriques ambientals i del propi edifici.

Cal identificar i estudiar a fons els factors que intervenen en la qualitat de 
l’aire interior de cada zona de treball, per tal d’aconseguir edificis que no 
potenciïn la malaltia. Són factors a tenir en compte la humitat relativa i 
la temperatura, ja que poden afavorir el despreniment d’electrons en unes 
determinades condicions i fer així que es produeixin un major nombre de 
descàrregues electrostàtiques.

Les temperatures haurien d’estar compreses entre els 20-24ºC a tardor/hivern 
i 23-26ºC a l’estiu, amb uns valors mínims de humitat relativa d’entre el 47 i el 
52%. Una humitat relativa baixa (per sota del 47%) afavoreix l’acumulació de 
càrregues elèctriques en objectes. El RD 486/1997, sobre disposicions mínimes 
de seguretat i de salut en els llocs de treball, indica que en els locals on hi hagi 
riscos per electricitat estàtica, la humitat relativa serà com a mínim del 50%. 

     Lipoatròfia i qualitat ambiental en l’interior dels edificis: càr-
regues electrostàtiques

S’anomena descàrrega electrostàtica al fenomen que fa circular un corrent 
elèctric sobtat i momentani entre dos objectes diferents. Si ho relacionem amb 
la malaltia podríem dir que les taules d’escriptori provoquen descàrregues 
electrostàtiques a les cuixes, actuant el cos humà com pol a positiu i el taulell 
com a negatiu.

És molt important minimitzar 
l’efecte negatiu dels camps 
elèctrics existents sota les taules 
d’oficines d’espais altament 
tecnificats. Cal augmentar 
la distància des de la font del 
camp elèctric vers les persones.

CAS CLÍNIC TÍPIC DE LIPOATRÒFIA SEMICIRCULAR

	   	  

Sexe i edat: principalment dona de 30-40 
anys (aprox 90% dels casos).
Depressió semicircular localitzada a la cara 
anterolateral de les cuixes.
Longitud de la lesió: 3-20 cm.
Ample de la lesió: 1,5-5 cm.
Profunditat de la lesió: 1–10 mm.
Altura de la lesió: 73-84  cm.
Lesió semicircular simètrica.
Aparició en ambdues cames.
Pell suprajacent normal.
Sense dolor localitzat.
Sense pesadesa/cansament.
Evolució:12-18 meses
Incubació: 2 setmanes-24 meses.
Resolució espontània un cop s’atura 
l’exposició (3 mesos-3 anys).

Depressió del teixit subcutani i normalit-
zació en ambdós extrems.
Atròfia local del teixit subcutani.
Sense afectació muscular.
No es produeix substitució del teixit 
adipós per teixit fibrós o altres.
Evitar factors de risc: pressió a la 
zona, microtraumatismes repetitius, 
l’acumulació d’electricitat estàtica o 
l’exposició a camps elèctrics.
No provoca riscos de càncer.
No té relació amb el consum d’alcohol, 
tabac o ingesta de medicaments. 
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L’electricitat estàtica es genera quan certs materials es 
freguen els uns contra els altres provocant així el des-
preniment dels electrons de la superfície d’un mate-
rial i l’absorció a la superfície de l’altre material que 
ofereix nivells energètics més favorables. La capacitat 
d’electrificació dels cossos per fregament s’anomena efec-
te triboelèctric i la classificació dels diferents materials 
s’anomena seqüència triboelèctrica. En aquesta hi tro-
bem, en posicions inicials, els materials amb tendència de 
càrrega positiva i en llocs inferiors els que es carreguen 
negativament. D’aquesta manera la diferencia de posició 
a la llista ens indica que l’electrització entre aquests és 
més intensa. La situació a la llista pot variar en funció de 
la humitat i del fregament entre d’altres factors. 

És molt important 
minimitzar l’efecte 
negatiu dels camps 
elèctrics existents 
s o t a  l e s  t a u l e s 
d’oficines d’espais 
altament tecnificats. 
Per aconseguir-ho cal 
augmentar la distàn-
cia des de la font del 
camp elèctric vers les 
persones.

   Principals factors que cal tenir en compte  
a l’hora de dissenyar per tal d’evitar l’aparició  
de la lipoatròfia semicircular.
   Condicions ambientals
Segons l’annex III del RD 486/1997 de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball, la humitat 
relativa en locals amb risc per electricitat estàtica haurà d’estar compresa 
entre el 50 i 70%. Les temperatures haurien d’estar compreses entre els 
20-24ºC a tardor/hivern, i 23-26ºC a l’estiu.

Per tal d’aconseguir els paràmetres de temperatura i humitat desitjats, es 
poden prendre mesures com la instal·lació d’humidificadors, un sistema 
de climatització centralitzat així com la instal·lació de sondes higroscò-
piques per automatització del sistema de climatització i d’humidificació. 

És molt important evitar sistemes de climatització independents ja que 
habitualment podem trobar màquines contigües treballant en mode fred 
i en mode calent, actuant per tant com a un deshumidificador.

   Disseny de les estàncies interiors 
Per tal de no afavorir la generació de càrregues electrostàtiques, cal 
emprar materials propers dins la taula triboelèctrica i per tal de dissipar 
les possibles càrregues electrostàtiques, es recomana la instal·lació de 
paviments dissipatius o conductors.

Amb un paviment dissipatiu i el personal amb unes sabates adequades (no 
aïllants i materials no triboelèctrics), no s’haurien de generar càrregues 
electrostàtiques superiors a 100 V. En l’actualitat, existeixen una gran 
varietat d’acabats dissipatius, com ara les moquetes o pintures dissipati-
ves d’electrostàtica que també ho permeten. 

Disposar de les fitxes tècniques dels diferents material d’acabats interiors 
de l’obra et permet estudiar les possibles incompatibilitats entre ells. En 
cas de dubte és recomanable l’ús de materials contrastats i que com a 
tècnics podem certificar la seva qualitat i idoneïtat.

En cas de dubte es recomanable l’ús de materials contrastats i que com a 
tècnics podem certificar la seva qualitat i idoneïtat.

   Les instal·lacions elèctriques
Les instal·lacions elèctriques mal dissenyades o executades poden contri-
buir a la creació de camps electromagnètics i energia electrostàtica. S’ha 
d’evitar que el cablejat estigui en contacte amb els elements metàl·lics del 
mobiliari, o que la instal·lació estigui realitzada en forma d’anells.

A l’hora de dissenyar cal tenir en compte situar les basses d’endolls lluny 
dels llocs de treball, atès que normalment els valors més alts de camps 
electromagnètics es troben a prop dels transformadors dels aparells elec-
trònics.

   Mobiliari d’oficina
Els cantells del mobiliari que han d’entrar en contacte amb els usuaris no 
han de tenir cantells vius, i han de tenir una superfície àmplia de contacte. 
En el cas de què el mobiliari tingui una part metàl·lica, aquesta s’haurà 
de connectar a terra mitjançant una línia independent i caldrà aïllar les 
instal·lacions elèctriques.

Per tal d’afavorir la no generació de càrregues i la descàrrega constant cal 
incorporar als llocs de treball cadires dissipatives i no triboelèctriques així 
com reposapeus conductius.

En l’ entorn 
de treball cal 
combinar 
materials de difícil 
electrització i siguin 
propers en relació 
a la seva ubicació 
en la seqüència 
triboelèctrica.

	   	  

Font DEPARTAMENT DE TREBALL DE LA GENERALITAT.

	  Exemple habitual sota de les taules de moltes oficines que cal evitar.

Exemples de generació de càrregues electrostàtiques
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   Normativa actual, protocol de disseny,  
control d’execució i d’acabat d’obra

Actualment no disposem de cap normativa especifica per a l’edificació d’obra nova i encara menys 
en la rehabilitació d’edificis existents que tingui present els diferents factors que poden provocar 
l’aparició de la lipoatròfia en els seus usuaris. Es considera oportú que s’elabori a nivell estatal 
una normativa específica per a evitar la seva aparició en edificis d’oficines o assimilables, reco-
llint les diferents prescripcions que les normatives vigents de diferents àmbits recullen directa o 
indirectament.

Un document de referència és sens dubte el protocol elaborat pels Departaments de Treball i Salut, 
juntament amb l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) on al juliol de 2007 van realitzar 
un primer protocol d’actuació per fer front a la lipoatròafia semicircular amb la finalitat de què 
tant els metges del treball i els tècnics de les mútues i els serveis de prevenció propis o aliens de 
les empreses sàpiguen com actuar en cas de detectar aquesta malaltia entre els seus treballadors. 
Igualment aquest document també conté indicacions per evitar els factors de risc que es vinculen 
a l’aparició de la lipoatròfia semicircular.

Paral·lelament els tècnics tenim a l’abast les Normes Tècniques de Prevenció vigents, concre-
tament la NTP 243 Ambients tancats: qualitat de l’aire, la NTP 289 Síndrome de l’edifici malalt, 
la NTP 567 Protecció enfront càrregues electrostàtiques, i la NTP 698 Camps electromagnètics.

     Importància de la tasca del projectista i del cap d’obra
Com a despatx professional hem realitzat un protocol de disseny, de control d’execució i de control 
d’obra acabada, basat en unes fitxes de verificació amb un recull de paràmetres a tenir en compte 
per evitar l’aparició de lipoatròfia semicircular en els usuaris, tant per edificis de nova construcció 
com per a edificis ja existents.

Volem fer esment com a tècnics amb experiència en el camp de la rehabilitació i d’edificis que han 
originat lipoatròfia semicircular, que és tant o més important el projecte (i l’estudi sobre el paper), 
com la seva correcta execució i el control de qualitat de l’obra. 

En general un correcte disseny, programació i control de l’obra és imprescindible per a aconseguir 
els objectius plantejats en el projecte i assolir els millors resultats finals. Per tant, volem animar 
als nostres col·legues de professió, fins hi tot dins de l’actual context laboral del nostre sector pro-
fessional en què ens trobem, a seguir treballant en pro de realitzar una feina ben feta. 

Disposar de les 
fitxes tècniques dels 
diferents materials 
d’acabats interiors 
de l’obra et permet 
estudiar les possibles 
incompatibilitats entre 
ells.

Resum dels materials i la seva tendència a generar càrregues electrostàtiques.

Materials amb tendència a generar càrregues electrostàtiques positives (+)

Pell Llana El cabell humà Cuir
Vidre Seda Niló L’alumini que deixa alguns electrons

Materials amb tendència a generar càrregues electrostàtiques negatives (-)

Ambre Cautxú Coure Plata Or
Roba de poliester      Silici Poliuretà Polietilè Polipropilè

La fusta atrau alguns electrons però és gairebé neutra El vinil  
(el clorur de polivinil)

Tefló

	  

	  

	  


