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“Objective” retail food environment

Figure. Healthy food availability scores by store type and density of food stores
by census tract (left); Access by walking to high healthy food stores (right)
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Metanàlisi de 29 estudis: 
El màrqueting d’aliments i 
begudes augmenta la seva 
ingesta i influeix les 
preferències dels infants 

En preescolars influeix en la 
ingesta de marques 
específiques de cereals 
d’esmorzar  

Los anuncios que más se emitieron en las cadenas 
temáticas fueron sobre alimentación infantil (exclu yendo 
fórmulas de leche), con un total de 191 veces (33%) , 
seguido por productos lácteos, con 136 veces (23, 5 %). 
En el caso de los canales generalistas, los anuncio s que 
más se emitieron eran de restaurantes de comida ráp ida, 
un total 72 veces (10, 5%), vitaminas y suplementos  
minerales, con 71 veces (10, 4%), y productos lácte os, 60 
veces (8, 8%).
Los resultados mostraron que la emisión de este tip o de 
anuncios en los canales temáticos para niños aument ó 
entre 2007 y 2013 (de 6 a 10 anuncios por hora y ca nal, 
respectivamente), algo similar a lo que ocurre con las 
cadenas generalistas, donde, a pesar de la normativ a, 
también se ha incrementado la emisión de anuncios d e 
'comida basura'.
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Special Article
The Spread of Obesity in a Large Social Network over 32 Years
Nicholas A. Christakis, M.D., Ph.D., M.P.H., and James H. Fowler, Ph.D.
N Engl J Med 2007; 357:370-379July 26, 2007

La  obesidad como epidemia social
Causas que actuan a nivel internacional, nacional, local, 
comunitario e individual
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https://vizhub.healthdata.org/sdg/

Exceso de peso infantil Abuso sexual infantil

Tabaco 
Alcohol

• Reduir en un 5% la prevalença d’excés de pes en la població 
de 6 a 12 anys

• Reduir les desigualtats socials en la prevalença d' excés de pes 
en la població de 6 a 12 anys

Segun datos autoreferidos, un tercio de la  población 
de 6 a 12 años tiene exceso de peso (22,2% 
sobrepeso y 12,1% obesidad), con diferencias 
según nivel socio-económico

Inferior en... Superior en...

Sexo 30,2% 37,9%

Clase social
Les diferencias no son 
estadísticamente 
significativas

Clase I (26,2%) Clase III (37,8%)

Nivel de 
estudios de la 
madre
Les diferències no son 
estadísticamente 
significativas

Universitarios 
(26,0%)

Secundarios
(38,3%)

Evolución 2006-2016
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• Reducir en un 5% la prevalencia de exceso de peso e n la 
población de 6 a 12 años

• Reducir las desigualdades sociales en la prevalenci a de 
exceso de peso en la población de 6 a 12 años

Existeixen diferències socials en el consum freqüen t 
de productes hipercalòrics en la població infantil  

El consum freqüent de productes hipercalòrics és de l 33% 
en la població de 3 a 14 anys

Inferior
en...

Superior
en...

Sexe
Les diferències no són 
estadísticament significatives

32,9% 33,1%

Edat (anys)
Les diferències no són 
estadísticament significatives

3-6 (30,7%) 11-14 (36,7%)

Classe social Classe I (26,4%) Classe III (36,6%)

Nivell d’estudis 
de la mare

Universitaris 
(25,7%)

Primaris i sense 
estudis (47,1%)

Evolució 2006-2016
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• Reduir les desigualtats socials en la prevalença de l consum 
freqüent de productes hipercalòrics en població de 3  a 14 
anys.
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2 de cada 10 adultos y 1 de cada 10 niñ*s   
consumen diariamente bebidas azucaradas 

El consumo es del 31% en la población de 15 a 44 
años 

Adultos Inferior en... Superior en...

Sexo 18,0% 26,0%

Edad 
(años)

65-74 anys 
(6,5%)

15-44 anys 
(31,2%)

Clase 
social

Clase I (13,6%) Clase III (26,2%)

Nivel de 
estudios

Universitarios 
(14,5%)

Secundarios 
(26,4%)

Población 
infantil 
2015-6

Inferior 
en...

Superior 
en...

Sexo 10,6% 10,8%

Clase 
social

Clase I 
(6,1%)

Clase III 
(13,0%)

Nivel de 
estudios 
de la 
madre

Universitari
os (6,4%)

Primarios 
o sin 

estudios
(15,5%)

Hi ha una important variabilitat en nivell Socioeconòmic i Esperança de 

vida al néixer  a Catalunya
Així l’EV varia entre 87,0 anys a Sant Cugat i 79,5 a el Prat (18 km. de distància) 

Font: AQuAS

Excés de pes (població infantil i  juvenil)

Gradient social en la distribució de factors de 
risc

Índex de massa corporal (IMC)* en població de 0 a 1 4 anys, per classe social i per 
nivell d’estudis (en %). Catalunya, 2013-2014

14,6
19,1

16,1 14,9
18,5 18,2 17,4

9,6

13,4 20,1
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Total (0-14)

%

Obesitat
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Font: Enquesta de salut de Catalunya 2013-2014. Departament de Salut.
* IMC obtingut a partir del pes i la talla declarats.

Classe social segons l'ocupació Nivell d'estudis de la mare

Les actuacions han d’adreçar-se a reduir el 
gradient social en salut: universalisme 
proporcional * 

Accions 
universals, 
però amb  una 
magnitud i 
intensitat 
proporcional 
al nivell de 
desaventage *

* M. Marmot “Fair Society Healthy Lives”
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Elements essencials de les estratègies

� Una intervenció aïllada no soluciona el 
problema

� Es necessita una acció intersectorial que 
incorpori intervencions cost-efectives en 
múltiples nivells

� Cal combinar actuacions sobre les 
persones, sobre els entorns, i sobre els 
determinants estructurals

� Hi ha nombroses actuacions cost-efectives 
que es poden aplicar

� Cal dedicar recursos adequats a la 
magnitud del problema

� És molt important monitorar la situació i 
avaluar

Enfocament ecologic de les actuacions de
prevenció de la obesitat: PAAS 

Intrapersonal
InterpersonalOrganitzatiu

Comunitari

Polític

Familia
Amics
Companys de 
feina

Coneixements
Actituds
Creences

Lloc de feina
Escola
Residència

Gran
Petita

LLeis & 
regulacions
Programes
preventius i
assistencials

Actuacions des de les 
consultes (amb 
suport de Guies, 
cursos online, 
objectius, webs) . 
Model d’obesitat 
infantil
Fullets /videocàpsules
Mitjans de 
comunicació

Caminades
Act. Grupals
Parentalitat 
Positiva

Revisió menús
Fruita a les 
Escoles
EpS a l’escola
Salut i Escola 
Tallers a les 
escoles
Actuacions en 
llocs de venda
Empresa saludable
Act. Residències

Actuacions territorials
Salut als barris 
AMED /Fruita i Salut
PAFES
Actius i Salut 

Estratègia  OMS/UE
Llei de S A i N
NAOS
PAAS /PINSAP/PdS
ESCA
Jornades PAAS
Campanyes en mitjans
IBEE

Adaptació pròpia sobre  A Gielen 2005 sobre  Emmons, 2000

Facilitació d’entorns 
promotors de Salut 

Millora de 
l’alfabetització en 

salut  

665 establiments | 152 municipis| 98.332 comensals 

169 establiments

6.688 informes de revisió de menús

• Actualització  basada en l’evidència. 
• Revisió i consens amb 22 professionals (nutrició, 

pediatria, docència, pedagogia, salut pública).
• Edició i presentació de guia i tríptic  (6.000 guies i 

50.000 tríptics).
• Realització de 42 seminaris presencials per a 

professionals implicats (2.500 assistents).
• Elaboració de document amb les 60 preguntes més 

freqüents (PMF) sorgides durant els seminaris. 

• Actualització basada en l’evidència.
• Revisió i consens amb 33 professionals (docència, 

pedagogia, nutrició, salut pública, AFAS, AC).
• Edició i presentació de guia (versió digital).
• Realització de 32 seminaris presencials per a 

professionals implicats (1.750 assistents, pendents 3 
seminaris programats).

• Pendent elaboració de document amb les 
preguntes més freqüents (PMF) sorgides durant els 
seminaris i tríptic. 
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Estimación de reducción en las calorías 
consumidas

Azúcar: 4 cal por gramo
Asumimos: BEE media 

de 8 gr azúcar por 
100ml

403.200 litros * 80 gr
azucar =

32.256.000 gr azucar

Pop. 20-80 =

5.462.000. ESCA: 22% 
consumen bebidas

azucaradas

-107 
cal/persona/setmana

Vall, 2018

• No hay diferencias sustanciales entre 
comarcas

• Tampoco entre barrios de BCN

• Impuesto es efectivo en TODAS las zonas 
(renta)

Por renta

• El impuesto es más efectivo en zonas no 
turísticas

• Coherente ya que los turistas son menos 
sensibles a pequeños cambios de precio y 
consumen envases pequeños

Turísticas

• El impuesto es más efectivo en zonas con 
tasas de obesidad más altas

• Muy importante desde el punto de vista de 
salud pública

Taxas de 
obesidad (ESCA)

Vall, 2018

Evaluación del impacto del IBEE 

� Els determinants socials i comercials de l’obesitat son fonamentals per 
entendre les seves causes  i poder actuar de manera efectiva sobre 
elles

� Cal fer actuacions intersectorials i a tots els nivells , prioritzant les 
persones de nivell socioeconòmic més baix 

En resum


