
 
 

Manel Piñeiro 
Tel. 93 238 4545 ext. 897 
Mob. 670 571245 
premsa@aspb.cat 
www.aspb.cat 

 

El Programa de Prevenció i Control de la Tuberculosi de Barcelona registra menys casos però de 
major complexitat 
 
La ciutat es manté en taxes baixes els darrers anys 
 

 TUBERCULOSI  A BARCELONA: NOVES DADES DE LA INFECCIÓ 
 
24 de Març 2018, dia mundial de la malaltia. 

 
Durant el 2017 es van registrar 267 casos de tuberculosi a Barcelona (incidència 
provisional: 16,6 casos/100.000 hab). Mentre, el 2016 es van detectar 260 casos de 
tuberculosi (TB) entre els residents a la ciutat (157 homes i 103 dones), representant 
una incidència de 16,2 casos per 100.000 habitants, el que suposa una disminució 
del 6,9% respecte l’any anterior, ja que el 2015 hi va haver 280 casos amb una taxa 
de 17,4 per 100.000 habitants. 
 
Aquests casos de tuberculosi estan distribuïts de manera desigual en els districtes, 
afectant especialment persones amb pitjor situació socioeconòmica. Al llarg del 
temps, els casos han anat mostrant major complexitat, per bé que les taxes han 
disminuït de forma important. 
 
De fet, la ciutat es manté en taxes baixes els darrers anys, i es dona el cas que grans 
capitals d’Europa tenen incidències de la malaltia superiors (Londres 25 per 100.000, 
París 23 per 100.000, o Copenhaguen, 17). 
 
Un context de vigilància i control de la infecció 
 
En el marc del Programa de Prevenció i Control de la Tuberculosi de Barcelona  
(ASPB), i durant els seus més de 30 anys de funcionament, s´ha aconseguit una molt 
bona coordinació per al control de la malaltia. Al llarg del període que porta desplegat 
el Programa, la TB ha reduït la seva incidència en la població de la ciutat, passant de 
taxes pròximes als 70 casos per 100.000 habitants en els anys 1992-1993 cap a les 
actuals, que estan per sota dels 17 casos/100.000.  
 
Els experts assenyalen que actualment els casos tenen major complexitat, i criden 
l’atenció sobre l’elevat retard diagnòstic que encara existeix amb la malaltia. Entre les 
noves línies de treball hi ha l’abordatge de la infecció tuberculosa latent, que afecta 
persones que tenen la infecció però no l’han desenvolupada (no transmeten el bacil). 
Aquests casos, molt freqüents al món, convé tractar-los, de manera que evitem 
malaltia futura; a més, actualment es disposa de tractaments eficaços que 
s’administren un cop a la setmana durant tres mesos. 
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Evolució de la taxa de tuberculosi a Barcelona, 1987 – 2016 

 

 
 

 
Dia Mundial TB, OMS :  http://www.who.int/campaigns/tb-day/2018/es/ 
 
Agència de Salut Pública de Barcelona: www.aspb.cat  
Abordatge de la tuberculosi a la ciutat: 
http://www.aspb.cat/arees/epidemiologia/programa-de-prevencio-i-control-de-la-tuberculosi/ 
Web de la Unitat d’Investigació en Tuberculosi de Barcelona UITB: www.uitb.cat  
 

 


