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Soc regidor de salut, i ara què?
Com a electes i representants de les diferents regidories en les quals s’organitzen els governs municipals
tenim la missió de gestionar amb encert el dia a dia
dels municipis. Des de l’ACM reconeixem el vostre lideratge i volem treballar conjuntament amb vosaltres
per fer del món local un fòrum d’innovació, de prestació de serveis i de foment de la qualitat democràtica
dirigit amb habilitat i competència pels representants
escollits per la ciutadania.
L’àmbit de la salut pública és fonamental en l’àmbit municipal atès que comprèn un seguit d’actuacions coordinades entre els poders públics i la societat
per tal de vetllar i promoure la salut de les persones.
Amb la publicació Soc regidor de salut i ara què?
l’ACM vol explicar a tall de manual pràctic quins han
de ser els pilars fonamentals de les Polítiques de salut
pública en l’àmbit municipal, que afecten els veïns i
veïnes dels nostres pobles i ciutats, per tal de garantir una qualitat de vida digne i reduir les desigualtats.
També vol oferir eines per tal que els ajuntaments
puguin participar i tenir presència en els òrgans de
govern dels serveis regionals.
No vull acabar sense agrair el treball de Francesc Sancho per fer que avui pugueu tenir a les vostres mans aquesta publicació.
David Saldoni de Tena
President de l’ACM
Juny 2019

Abreviatures

Abreviatures

LOSC
ODS
CADS
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Llei d’ordenació Sanitària de Catalunya
Objectius de Desenvolupament Sostenible
Consell Assessor per al Desenvolupament
Sostenible
INSALUD Institut Nacional de la Salut
XHUP
Xarxa d’Hospitals d’Utilització Pública
SISCAT
Sistema Sanitari Integral d’Utilització
Pública de Catalunya
ABS
Àrees Bàsiques de Salut
CAP
Centre d’Atenció Primària
CL
Consultoris Locals
CUAP
Centre d’Urgències d’Atenció Primària
SEM
Servei d’Emergències Mèdiques de Catalunya
ICS
Institut Català de la Salut
GTS
Governs Territorials de Salut
PINSAP Pla Interdepartamental i Intersectorial
de salut pública
ASPCAT Agència de Salut Pública de Catalunya
OMS
Organització Mundial de la Salut
ACA
Agència Catalana de l’Aigua
ACSA
Agència Catalana de Seguretat Alimentària
PAISS
Pla d’Atenció Integrada Social i Sanitària
PIAISS
Pla Interdepartamental d’Atenció i Interacció Social i Sanitària
DEA
Desfibril·lador Extern Automàtic
DESA
Desfibril·lador Semi Automàtic
CCR
Consell Català de Ressuscitació
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Introducció
Els ajuntaments tenen assignades importants competències per protegir i millorar la salut de la població,
mitjançant accions de protecció de la salut i el desplegament de polítiques de promoció d’estils de vida
més saludables.
Aquest «Soc regidor de Salut, i ara què?» pretén
ser una eina bàsica, de referència i consulta, per a
aquelles persones que teniu assignada una responsabilitat política en matèria de salut pública.
Quan un candidat es presenta a les eleccions
municipals, ho fa amb esperit de servei i amb la voluntat de representar els interessos i les aspiracions
dels seus veïns. Certament, una tasca apassionant i
apassionada. Sortir escollit esdevé una fita important,
un repte vital. Ja soc regidor, i ara què? Doncs ara cal
definir quina àrea de treball, quina cartera, et serà
adjudicada. Normalment, definir-ho correspon a l’alcalde o al cap de llista. La tasca et pot ser assignada
per múltiple raons alienes (o no) a la teva voluntat i
preparació subjectiva. Aquest vol ser un senzill manual d’ajuda per a aquells membres del govern (o de
l’oposició) a qui els correspongui la cartera de sanitat.
Volem respondre algunes de les preguntes principals:
- Què s’espera de la meva regidoria?
- Quines competències tinc?
- Com puc incidir en la presa de decisions municipals?
- Quina és la millor estratègia per defensar la salut i els drets del ciutadans?
Per respondre, hem intentat traslladar, resumir i
simplificar la informació que faciliten tant el Departament de Salut com els diferents òrgans, ens i empreses públiques. També volem recomanar i agrair
les publicacions (de les que hem aprofitat molta informació) que sobre la matèria fan les Diputacions i/o
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Agències de Salut Pública, tant de Catalunya com de
Barcelona. La nostra intenció no és ser originals, sinó
útils, i esperem haver-ho aconseguit.

Segona part.
La salut pública a
nivell internacional

Segona part. La salut pública a nivell internacional
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1. Què és l’Agenda 2030?
El setembre de 2015 l’assemblea de les nacions unides
va adoptar formalment l’anomenada Agenda 2030,
com a compromís de tots els països per al desenvolupament sostenible.
2. Què són els ODS?
Són el resultat d’un treball intergovernamental de
dos anys de durada i que es concreten en 17 Objectius
de Desenvolupament Sostenible i en 169 fites específiques a assolir a l’any 2030. Els ODS prenen el relleu dels objectius de desenvolupament del mil·lenni
(ODM) vigents durant el període 2000-2015.
3. Com afecten al món local a Catalunya?
Els 17 ODS estan estretament relacionats entre ells, i
són un marc de referència a l’hora de planificar totes
les estratègies públiques en els propers anys. En el
marc del Pla Nacional per assegurar la implementació
de l’agenda 2030 a Catalunya, s’elaborarà un sistema
nacional de fites i indicadors per tal que els operadors
públics i privats puguin avaluar les mesures que s’implementin per al compliment dels ODS a Catalunya.
4. Què és el CADS
El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible és un organisme creat l’any 1998 pel Govern de
Catalunya amb l’objectiu d’assessorar sobre el procés
de desenvolupament sostenible al nostre país. Alhora,
ha elaborat l’informe que serveix com a base per a la
elaboració del Pla Nacional per a donar compliment a
l’Agenda 2030 elaborada per les Nacions Unides.
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5. Quins ODS incideixen en la Salut?
Gairebé tots els ODS poden tenir incidència en l’àmbit de la Salut, ja que la prevenció i fomentar polítiques que incideixin positivament en la salut és transversal. De tota manera, n’hi ha un específic, l’objectiu
3, de salut i benestar que té com objectiu garantir una
vida sana i promoure el benestar per a tothom i a totes
les edats.
6. Quins són els principals reptes per a Catalunya en relació amb l’ODS 3?
A parer del Consell Assessor per al Desenvolupament
Sostenible, els principals reptes que es plantegen a
Catalunya són:
a) La plena integració de la salut a totes les polítiques, atès que la salut està influenciada per
nombrosos determinants, molts dels quals estan fora del sistema sanitari.
b) Garantir l’accés universal a un sistema sanitari
de qualitat i eficaç tot protegint a la població
dels riscos financeres com a resultat de les despeses privades (out of pocket) en salut i benestar.
c) Fomentar els estils de vida saludables i en especial l’envelliment actiu, per mantenir la gent
sana en la vellesa.
7. És el dret a la protecció de la salut un dret
reconegut a la Unió Europea?
L’any 2000 es va aprovar la Carta dels drets fonamentals a la Unió Europea, que reuneix en un únic text
el conjunt de drets civils, polítics, econòmics i socials
dels ciutadans europeus i de totes les persones que
viuen al territori de la Unió.
Dins de l’àmbit sanitari, la Carta reconeix els següents drets:
- Article 35: “Dret a la Protecció de la salut.”
- Article 3: “Dret a la integritat de la persona.”
L’apartat 2 d’aquest article es refereix al respecte en el marc de la medicina i la biologia de:

Segona part. La salut pública a nivell internacional
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el consentiment lliure i informat de la persona
afectada, d’acord amb les modalitats establertes en la llei; la prohibició de les pràctiques
eugenèsiques, i en particular d’aquelles que tenen per finalitat la selecció de les persones; la
prohibició de convertir el cos humà o parts del
mateix en objecte de lucre; la prohibició de la
clonació reproductora d’éssers humans. “Tota
persona té dret a la prevenció sanitària i a beneficiar-se de l’atenció sanitària en les condicions establertes per les legislacions i pràctiques
nacionals.”
- Article 8, sobre el dret a la protecció de dades
de caràcter personal: “Tota persona té dret a la
protecció de les dades de caràcter personal que
la concerneixen.”
Aquestes dades es tractaran de manera lleial,
per a fins concrets i sobre la base del consentiment de la persona afectada o en virtut d’un
altre fonament legítim previst per la llei.

8. Com es garanteix el dret a la salut als països
europeus?
Tots els Estats de la Unió estan compromesos per
la Carta dels drets fonamentals de la Unió Europea.
Cada estat respecta aquest compromís d’acord amb
les seves pròpies lleis, característiques i organització; els quinze Estats membres ( fins l’ampliació de la
Unió el 2004) comparteixen les mateixes característiques i indicadors de Salut. El Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social pública la informació
sobre els models i característiques dels Sistemes Sanitaris de la Unió Europea que elabora l’Observatori
Europeu de la Salut de la OMS.
9. Tenen tots els Estats europeus un Sistema
Nacional de Salut?
Tot i reconèixer els mateixos drets, els sistemes sanitaris de l’anomenada Europa dels Quinze (països
membres fins l’ampliació de la Unió Europea el 2004)
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difereixen entre si, cada un té les seves pròpies característiques.
Podríem, però, agrupar-los en dos grans models:
Sistema Nacional de Salut i Sistema de Seguretat Social.
10. Quina és la diferència entre Seguretat Social
i Servei Nacional?
La primera diferenciació bàsica entre Serveis Nacionals de Salut (model Beveridge) i Sistemes de Seguretat Social (model Bismark) és el seu finançament.
El model Beveridge ( Sistema Nacional De Salut)
es finança a traves dels impostos.
El model Bismark (Model de Seguretat Social) es
finança a través de quotes obligatòries que estableixen fons (com era el cas de les pensions de jubilació).
Els primers estan controlats directament pel govern i els segons s’organitzen al voltant d’una espècie
de mútues o fons (no governamentals) de caràcter
obligatori.
11. Què és el copagament?
El copagament és la contribució econòmica que fan
els usuaris quan utilitzen un servei públic o quan són
usuaris d’una actuació pública, essent l’altra part costejada pels ens públics.
12. El copagament és característic del Sistema
de Seguretat Social?
El tipus de sistema no determina l’existència o no de
copagament, de fet tant els sistemes de seguretat social com els de servei nacional de salut tenen copagaments, tots els països de l’Europa dels Quinze tenen
algun tipus de copagament per part de l’usuari a determinats serveis.
13. Quin sistema té més copagaments?
Tampoc aquesta és una característica del sistema. Es
cobren copagaments per conceptes diversos; urgèn-
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cies, atenció primària, receptes, atenció especialitzada, ingressos hospitalaris.
Curiosament, el fet d’haver de pagar més serveis
no suposa un major percentatge de recaptació. Així,
a Espanya només hi ha un copagament farmacèutic,
però la recaptació d’aquest representa un 24% del total de la despesa sanitària. A Holanda hi ha cinc tipus
de copagament, però el percentatge de recaptació sobre el total de la despesa és només del 5,2%.
14. Quin sistema de salut té l’Estat Espanyol?
A l’Estat Espanyol les prestacions sanitàries es fan a
través del Sistema Nacional de Salut, finançat amb
els impostos. Des de 1989, l’assistència sanitària és
universal i gratuïta (tret del copagament de receptes
i serveis exclosos, com ara alguns d’odontologia , oftalmologia, etc.).
15. Quin és l’objectiu del Sistema Nacional de
Salut?
D’acord amb la carta de drets de la Unió Europea i
com una de les característiques pròpies d’un estat del
benestar, el Sistema Nacional de Salut té com a objectiu garantir la protecció i la promoció de la salut a través de: finançament públic, accés universal i control
de la qualitat i la seguretat de les prestacions.
16. La competència sanitària és exclusiva de
l’Estat?
L’any 2002 es va dissoldre l’anomenat INSALUD, des
d’aleshores la competència sanitària està transferida
a les comunitats Autònomes, tret de Ceuta i Melilla.
17. Des de quan té Catalunya les competències
en salut?
Si be l’INSALUD es va dissoldre l’any 2002, en el cas
català, l’Estatut d’Autonomia del 1979 reconeixia les
competències de la Generalitat en matèria sanitària.
El l traspàs de competències es va produir el 15 de
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juliol de 1981, ja fa més de trenta anys, amb el traspàs de serveis i institucions a la Generalitat. Això va
donar peu al desplegament del mapa sanitari (1983) i
a la creació de l’Institut Català de la Salut (ICS) i de
la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública (XHUP).
Posteriorment, el 2010, es van afegir l’atenció primària, la sociosanitària i les entitats de transport sanitari
sota les sigles de SISCAT.
18. L’accés al Serveis sanitaris a Catalunya és
universal?
Si, però amb algunes dificultats que cal explicar:
a) L’abril de 1986 es va aprovar la Llei General de
Sanitat, coneguda com a llei Ernest Lluch. La
llei establia la universalització de l’atenció sanitària i reconeixia el dret a l’assistència pública com un dret vinculat al dret de ciutadania i
no a la condició de beneficiari de la Seguretat
Social. Tot i les dificultats, l’any 2011 es va aprovar la Llei General de Sanitat Pública que semblava consolidar la universalitat de la sanitat.
b) El 2012, en el marc d’una incipient involució
de drets democràtics a l’Estat, es va aprovar el
Reial decret llei 16/2012 que establia que, per
tenir dret a la Sanitat Pública, calia estar inscrit
en el règim de la Seguretat Social, Oblidant que
el sistema es finançava a través dels impostos i
no de quotes.
c) Catalunya va establir mecanismes per tal de
garantir l’accés universal a la Salut amb l’aprovació pel Parlament de la llei d’universalització
de l’assistència sanitària 9/2017, que va ser recorreguda davant del tribunal Constitucional
pel govern del PP.
El 2018, el Congrés dels Diputats va aprovar,
amb el vot en contra del PP i l’abstenció de Ciutadans, la recuperació de la sanitat universal
que Rajoy havia eliminat el 2012. Això comporta la retirada del recurs d’inconstitucionalitat
de la llei catalana.
Avui i ara, l’accés als serveis sanitaris és un dret
universal de totes les persones que viuen a Catalunya.
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19. Hi ha alguna excepció a l’accés universal?
No. Només els casos de turisme i de turisme sanitari,
que estan regulats a través d’acords amb els diferents
països.
20. Com es finança la sanitat a Catalunya?
A Catalunya, igual que a la resta de comunitats de l’estat espanyol, la sanitat es finança a través dels impostos dels ciutadans (directes i indirectes), a diferència
d’altres sistemes sanitaris en els que la recaptació
dels fons es basa en la participació dels treballadors
i els empresaris.
Així doncs, com som tots els ciutadans els que
contribuïm a la recaptació de fons, el sistema sanitari
català atén TOTES les persones, independentment de
la seva edat, estat, nacionalitat o nivell socioeconòmic.
21. Perquè és important la universalitat del dret
a la prestació sanitària?
En primer lloc, perquè el concepte de salut no és
només l’absència de malaltia. També fa referencia al
benestar i la plenitud de l’ésser humà. La dignitat, la
salut mental, l’autoestima, formen part del concepte
de Salut.
El dret a la protecció de la Salut està vinculat a
un concepte democràtic de ciutadania i de dignitat.
La protecció de la salut es finança amb impostos i
no amb quotes. Tothom que viu en un territori paga
impostos, ja siguin directes o indirectes a través de
l’IVA, impostos al consum, etc. Per tant, tothom té
dret a la dignitat i al reconeixement com a ciutadà.
22. Com pot afectar a tota la població l’exclusió
del servei sanitari?
Hi ha aspectes de prevenció, de protecció, d’higiene,
de salut pública, que depenen del col·lectiu. En el cas
d’exclusió de determinats col·lectius del serveis sanitaris, a ningú se li escapa la repercussió que podria
tenir en el control de patologies infeccioses. Tenim el
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cas de l’increment de la tuberculosi, o el control d’infeccions com el dengue, on el malalt pot actuar com a
portador i difusor del problema.
La universalitat és un dret necessari, per justícia i
per egoisme social (protecció col·lectiva de la salut).
Però, a més, deixar sense protecció una part de la
població afecta la salut col·lectiva.
23. Té Catalunya una regulació pròpia del dret a
la protecció de la salut?
L’any 1990 es va aprovar la Llei d’Ordenació Sanitària de Catalunya (LOSC). El Departament de Salut
és l’autoritat que defineix, planifica i garanteix els
serveis de Salut a Catalunya. El Departament de Salut s’organitza a traves de dues Secretaries, diverses
Direccions Generals, ens, òrgans i agències per tal de
garantir i dur a terme les polítiques necessàries per
tal de garantir la promoció i la protecció de la salut.

Tercera part.
El model sanitari
català
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24. Quin és el model sanitari català?
Catalunya té un sistema sanitari públic de cobertura
universal, amb una cartera de serveis que inclou un
ventall molt ampli de prestacions per contribuir a la
millora de la salut de la població, amb la màxima qualitat i eficiència.
25. Quina empara jurídica té el model sanitari
català?
Els principis, valors, missió i característiques del seu
model estan recollits en les següents lleis: Llei d’Ordenació Sanitària de Catalunya (LOSC), Llei de Salut
Pública, Llei General de Sanitat i Llei de l’Institut Català de la Salut.
26. Quins són els principis del model?
- L’atenció centrada en les persones.
- La continuïtat assistencial.
- La humanització d’aquesta atenció i el respecte
a les persones.
- L’equitat i la solidaritat en l’accés a les prestacions i en la distribució dels recursos segons les
necessitats sanitàries de la població.
- La participació de la ciutadania i dels seus representants en la presa de decisions sobre les
polítiques sanitàries i la planificació dels serveis de salut.
- El foment de l’autonomia de les persones.
- Realització de l’activitat assistencial amb un
alt nivell de qualitat i seguretat, a més de vetllar per la satisfacció dels usuaris del sistema
de salut.
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- Realització d’una atenció efectiva i eficient utilitzant l’evidència disponible i l’avaluació de les
actuacions com a eines bàsiques.
- Planificació de les actuacions des d’una vessant
predictiva i preventiva, més que reactiva, promovent la protecció i la promoció de la salut, a
més de la prevenció de diferents malalties.
- L’establiment de les causes socials com a factors principals que determinen la desigualtat
en salut dins d’una comunitat i fer-ne un abordatge multilateral = salut a totes les polítiques
(PINSAP).
- Reconeixement de la tasca dels professionals
del sistema sanitari, promovent la seva competència i participació en la recerca de l’excel·
lència.

Quarta part.
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27. Què és el Servei Català de la Salut?
El Servei Català de la Salut, o CatSalut, va ser creat
l’any 1990 per la Llei d’Ordenació Sanitària (LOSC)
i és un ens públic de caràcter institucional adscrit al
Departament de Salut. És el responsable de garantir
l’atenció sanitària de cobertura pública i la qualitat
dels serveis. Compra els serveis sanitaris en funció de
les necessitats de salut de la població, avalua la satisfacció de la ciutadania amb els serveis prestats i promou el projecte de descentralització.
28. Quina diferència hi ha entre el Departament
de Salut i el Catsalut?
Col·loquialment, es pot dir que el Departament de Salut és l’autoritat que planifica i defineix les polítiques,
mentre que el CatSalut és l’ens que executa les polítiques mitjançant la compra de serveis, la vigilància
del compliment dels contractes, i garanteix la qualitat
dels serveis. Actua com una veritable asseguradora
pública, que no proveeix els serveis sinó que els compra als diversos proveïdors, tant de la XHUP, com del
SISCAT, etc. En qualsevol cas, sempre garantint els
resultats i la qualitat dels mateixos.
29. Què és la XHUP?
Tots els hospitals concertats amb el Servei Català de
la Salut, conformen la Xarxa d’Hospitals d’Utilització
Pública (XHUP).
30. Què és el SISCAT?
A ningú se li escapa que els serveis de salut no s’ofereixen només als hospitals; per tant, partint de l’experiència de la XHUP, l’any 2000 es va produir un
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canvi qualitatiu pel que fa a la integració de la xarxa.
Per tal de definir un marc estable d’entitats proveïdores de serveis assistencials, es va crear el sistema
sanitari integral d’utilització pública de Catalunya
(SISCAT), que integra les xarxes assistencials en un
sol sistema.
31. Qui integra el SISCAT?
El SISCAT està integrat per centres hospitalaris,
equips d’atenció primària, centres d’internament
sociosanitaris, centres de salut mental amb internament, recursos de transport sanitari urgent i altres
serveis sanitaris (rehabilitació, oxigeno teràpia, etc.).
32. Què és el pla de salut?
El Govern de la Generalitat formalitza i concreta les
polítiques en temes de promoció i protecció de la
salut, la prevenció de les malalties i el tractament,
rehabilitació i reinserció de les persones malaltes a
la societat, a través dels diferents plans de salut que
s’elaboren cada quatre anys.
Així doncs, el Pla de Salut esdevé el marc de referència per a totes les actuacions públiques en matèria
de salut que desenvolupa la Generalitat de Catalunya.
33. Com s’organitzen territorialment els serveis
sanitaris (CatSalut) a Catalunya?
Els serveis estan organitzats territorialment en:
1. Regions sanitàries
2. Àrees bàsiques de salut (ABS)
3. Governs Territorials de Salut
34. Què són les regions sanitàries?
Les regions sanitàries son òrgans descentralitzats de
la gestió del sistema sanitari; podríem dir que són el
CatSalut al territori i, per tant, una per cada àmbit
funcional del Pla territorial general de Catalunya. Les
regions sanitàries a Catalunya són les que es detallen
en l’Annex 1 d’aquest llibre.
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35. Què són les Àrees Bàsiques de Salut (ABS)?
L’àrea Bàsica de Salut (ABS) és la unitat de gestió sanitària més petita ubicada al territori. És en el seu marc
on treballen els Equips d’Atenció Primària que fan
tasques assistencials i d’atenció familiar i comunitària.
36. Quantes ABS hi ha a Catalunya?
A Catalunya hi ha 361 ABS, cadascuna de les quals engloba diversos centres d’atenció primària (CAP).
37. Amb quins criteris es determinen les ABS?
La planificació de les Àrees bàsiques s’ha fet amb
criteris sanitaris, demogràfics, epidemiològics, de comunicació i d’oportunitat.
Una ABS pot englobar més d’un municipi, com
passa en la gran majoria de casos. Un municipi pot
compartir ABS amb altres municipis. En el cas de ciutats grans, tenen el terme municipal dividit en diverses AB.
38. Què és un CAP?
CAP és l’acrònim de Centre d’Atenció Primària, on
treballen els equips d’atenció primària.
39. Perquè són tan importants els CAP?
L’atenció primària és el primer punt d’accés al sistema de salut i es presta principalment als CAP i als
consultoris locals (CL) en les àrees rurals. Els equips
de professionals de l’atenció primària resolen la majoria dels problemes de salut. També atenen urgències, en alguns casos les 24 hores del dia. Tothom hi té
assignat uns professionals de medicina i d’infermeria
de referència.
40. Qui treballa en un centre d’atenció primària?
Als centres d’Atenció Primària (CAP) hi treballen:
metges de capçalera, infermeres, pediatres, odontò-
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legs, llevadores, personal administratiu i de gestió. Al
capdavant hi ha un director, que sovint és metge, i un
adjunt a la direcció que en la majoria de centres és un
infermer o infermera.
41. Els CAP atenen a totes les persones?
Totes les persones que tenen dret a l’assistència sanitària disposen d’una targeta personal emesa pel Servei Català de la Salut, que els garanteix l’assistència
tant als CAP, com als hospitals, els centres sòcio-sanitaris i la xarxa de salut mental.
42. Per a què serveix la targeta sanitària?
Aquesta targeta serveix per acreditar l’accés de tots
els ciutadans assegurats pel Servei Català de la Salut.
43. Els funcionaris tenen un altre tipus d’assistència?
Els funcionaris públics, a través de diferents acords
amb el govern de l’Estat, poden decidir ser atesos per
altres professionals sanitaris que no pertanyen a la
XHUP, ni a l’ICS, sinó a MUFACE.
L’excepció són els municipis de menys de 20.000
habitants, on també són atesos per metges del CAP.
44. Què és un CUAP?
Els CUAP són centres d’Atenció Primària, on s’ofereix
l’assistència sanitària fora de l’horari habitual dels
dies feiners i també tots els festius (servei de 24 hores
els 365 dies de l’any). Són centres dotats de recursos
professionals i instrumentals per resoldre la majoria
de problemes habituals en l’Atenció Primària
45. Què és el SEM?
El SEM és el servei d’emergències mèdiques de Catalunya (061-112), que atén demandes tant dels ciutadans com dels serveis sanitaris pel transport i/o
activació dels professionals experts en el tractament
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de les emergències sanitàries, accidents de treball, accidents a les platges, de trànsit i qualsevol emergència
greu.
46. Què és l’ICS?
L’Institut Català de la Salut és el proveïdor de serveis
sanitaris més gran de Catalunya, de titularitat pública; per tant, és un mitjà propi de la Generalitat, que en
té la titularitat i proveeix serveis sanitaris a més de sis
milions de catalans.
47. Què gestiona l’ICS?
Gestiona gairebé tres-cents equips d’atenció primària, tres grans hospitals terciaris d’alta tecnologia
(Vall Hebron, Bellvitge i Germans Trias), quatre hospitals de referència territorial (Arnau de Vilanova
de Lleida, Joan XXII de Tarragona, Josep Trueta de
Girona i Verge de la Cinta de Tortosa) i un hospital
comarcal a Viladecans.
Participa en el Consorci d’Atenció Primària de Salut de l’Eixample (CAPSE) i el Consorci Castelldefels
( CASAP).
48. És l’ICS l’únic proveïdor del sistema sanitari?
L’ICS és un mitjà propi de la Generalitat, és l’empresa
pública més gran de provisió de serveis sanitaris, però
no n’és l’únic proveïdor. El CatSalut “compra” serveis
sanitaris a altres proveïdors, patronals sanitàries, uns
en forma de consorci, altres de titularitat privada.
49. Què són les patronals sanitàries?
A Catalunya, a banda de l’Institut Català de la Salut,
que és el principal proveïdor públic de serveis sanitaris amb mitjans propis, la resta s’agrupa en dos grans
grups d’empreses: el Consorci hospitalari de Catalunya i la Unió Catalana d’hospitals.
Aquestes empreses, juntament amb l’ICS, conformen les tres patronals sanitàries de Catalunya.
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50. Què és un consorci sanitari?
Els Consorcis són entitats que tenen per objecte la
cooperació entre administracions públiques o amb
entitats privades sense ànim de lucre amb finalitats concurrents amb les de l’Administració, per a la
prestació de serveis, sempre que aquesta cooperació
no es pugui portar a terme a través de convenis o
d’altres figures de col·laboració i sempre i quan es
requereixi l’aportació econòmica de tots els ens consorciats.
En el cas dels consorcis sanitaris, la majoria són
titularitat d’administracions publiques (ajuntaments,
diputacions), sempre amb participació majoritària de
la Generalitat però amb autonomia de gestió.
51. Què és el Consorci Hospitalari de Catalunya?
El Consorci de Salut i Social de Catalunya, és una entitat pública de caràcter local i base associativa, fundada el 1983, i que té el seu origen en el moviment
municipalista.
52. Què és la Unió Catalana d’Hospitals?
És una associació voluntària d’entitats prestadores
de serveis assistencials sanitaris i socials i d’entitats
proveïdores de béns i serveis als prestadors de l’assistència sanitària i social.
53. Què són els Governs territorials de Salut
(GTS)?
En la seva presentació, els governs territorials van ser
definits com un model de proximitat i com un model
de governança democràtica. Són consorcis que neixen sense recursos econòmics propis i que han de
garantir la participació i el diàleg entre tots els agents
implicats en la provisió i promoció de la salut. El marc
territorial ha d’incloure l’atenció primària, l’hospitalària i la sociosanitària.
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54. Quins són els òrgans del GTS?
a) El Consell Rector, format per un 50% de representants de la Generalitat i un 50% d’ajuntaments, i presidit pel gerent de regió.
b) El Consell de Salut, com a òrgan de participació
ciutadana.
c) La Comissió coordinadora d‘Entitats Proveïdores.
55. Quines funcions tenen els GTS?
La seva funció és garantir la participació i cogovernança de la salut del territori, i contribuir a l’ordenació, la priorització, el controli la coordinació dels
recursos sanitaris a favor del territori i els ciutadans.
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56. Què és la Salut Pública?
La salut pública es defineix com el conjunt organitzat
d’actuacions dels poders públics i de la societat, mitjançant la mobilització de recursos humans i materials, per protegir i promoure la salut de les persones,
prevenir la malaltia i tenir cura de la vigilància de la
salut pública.
57. De què s’ocupa la salut pública?
Tal com es desprèn de la definició de salut pública,
aquesta s’ocupa d’oferir serveis i fer intervencions
per a tota la comunitat, a diferència dels serveis de
salut assistencials (hospitals, centres d’atenció primària, etc.), que bàsicament s’encarreguen de les intervencions individuals i personalitzades.
58. Quins són els objectius fonamentals de les
polítiques de salut pública?
Els objectius fonamentals de les polítiques de salut pública són crear i facilitar les condicions que afavoreixin
la salut i que milloren la qualitat de vida de la població,
reduint-ne les desigualtats. Per aconseguir aquests objectius es poden diferenciar tres àmbits d’actuació:
a) Protecció de la salut, dirigida a mitigar els efectes negatius que poden tenir diversos elements
del medi sobre la salut i el benestar de les persones. Són les intervencions, les prestacions i
els serveis destinats a garantir que els productes alimentaris siguin salubres i que els agents
físics, químics i biològics presents en el medi
no afectin desfavorablement a la salut de les
persones.
b) Promoció de la salut i prevenció de les malalties: són prestacions i serveis dirigits a fomentar
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la salut de la població i, especialment, a estimular l’adopció d’estils de vida saludables.
c) Vigilància de la salut pública, inclosos el monitoratge i l’avaluació permanent de l’estat
de salut de la població (per exemple: grau
de cobertura vacunal) i l’actuació davant de
brots i emergències (per exemple: toxiinfecció alimentària). Aquestes actuacions tenen
una gran incidència en la salut de la població
i tenen més impacte que els serveis sanitaris
assistencials.
59. Què entenem per promoció de la salut?
La promoció de la salut és el conjunt d’actuacions,
prestacions i serveis destinats a fomentar la salut individual i col·lectiva i a impulsar l’adopció d’estils de
vida saludables a través de la informació, la comunicació i l’educació sanitària.
És molt important la participació de la comunitat
per tal de crear entorns saludables i reduir les diferències de salut entre la ciutadania, i així poder assolir una millor qualitat de vida.
60. Quins temes es treballen?
Es treballen diferents àrees i temes: alimentació,
activitat física, afectivitat, sexualitat, salut mental,
prevenció d’accidents i de l’abús de substàncies legals additives (tabac i alcohol), a més de les il·legals.
També es fa incidència en aspectes que afecten la comunitat (vacunacions, actuacions davant d’un brot de
toxiinfecció alimentària, etc.)
61. Què són els determinants de salut?
A tots els països del món s’observen desigualtats
socials en la salut de la ciutadania, que es deriven
principalment de les condicions en les quals les persones neixen, creixen, viuen, treballen i envelleixen.
D’acord amb la Declaració Universal dels Drets Humans, tota persona té dret a un nivell de vida que li
asseguri, a ella i la seva família, la salut i el benestar,
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especialment quant a alimentació, roba, habitatge, assistència mèdica i serveis socials necessaris.
Molts dels problemes de salut més rellevants estan subjectes a la influència d’aquests determinants
i de les condicions de vida de les persones. S’estima
que un 80% dels determinants de la salut són fora del
sistema sanitari.
62. Com podem representar els determinants
de la salut?
Els determinants de la salut de la població es poden
representar com una sèrie d’estrats concèntrics (figura 1) al voltant d’unes característiques individuals
com ara l’edat, el sexe i alguns factors constitutius
que no són modificables.
Al seu voltant hi ha una sèrie d’influències modificables des de l’acció política. En primer lloc, hi ha
els estils de vida individuals, entre els quals s’inclou
el consum de tabac o d’alcohol i l’activitat física.
En segon lloc, les persones interaccionen entre
elles i amb el seu entorn integrades en xarxes socials
i comunitàries.
Al tercer estrat hi ha les condicions de vida i de
treball, l’alimentació, i l’accés a béns i serveis fonamentals com ara l’educació o els serveis sanitaris.
Finalment, com a mediadors de la salut, les influències econòmiques, culturals i ambientals actuen
sobre totes les altres capes.

Font : Agència Salut Pública
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63. Quin pes tenen els determinants de la Salut?
La salut dels individus està molt influenciada per
l’entorn i per la forma en què les persones viuen, treballen, mengen, es mouen o gaudeixen del seu temps
d’oci. Aquestes condicions de vida estan determinades per factors socials, culturals, econòmics i mediambientals.
Els determinants de la salut relacionats amb l’entorn i els estils de vida tenen més pes que l’herència
genètica i que les prestacions i la qualitat dels sistema
sanitari:

Entorn
(19%)

Estils de
vida
(43%)

Sistema
sanitari
(11%)

Herència
genètica
(27%)

Està comprovat que la inversió
d’un euro en salut pública i en millora dels determinants de la salut
equival a una inversió de 50 euros
en assistència sanitària.

64. Quina estratègia?
L’estratègia “Salut a totes les polítiques” és una iniciativa de la Unió Europea. Aquesta estratègia, que es
basa en l’evidència acumulada, proposa que la salut i
els seus determinants es tinguin en compte a l’hora de
definir polítiques públiques sectorials no sanitàries.
És una de les prioritats de salut a Europa.
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65. Què és el pla Interdepartamental i intersectorial de salut pública (PINSAP)?
El Pla Interdepartamental i Intersectorial de Salut
Pública (PINSAP) de la Generalitat de Catalunya és
una iniciativa alineada amb les recomanacions de
l’Organització Mundial de la Salut (OMS) per impulsar la salut des de tots els àmbits de l’acció del Govern
i la societat; és a dir, “salut a totes les polítiques”.
66. Què és el ComSalut?
Un dels desenvolupaments del PINSAP dins del sistema sanitari és el projecte ComSalut (Comunitat
i Salut), que pretén impulsar la reorientació del sistema sanitari cap a la promoció de la salut i la salut
comunitària, així com la lluita contra les desigualtats
i la promoció de les polítiques públiques saludables
en l’àmbit local.
Amb el benentès que els serveis sanitaris no són
els que més influeixen sobre la salut de les persones,
les decisions polítiques que es prenen en altres àmbits, com l’educatiu, l’urbanístic, el mediambiental, el
cultural, el socioeconòmic…, tenen un pes molt més
gran.
Un exemple en seria l’aplicació de les polítiques
esportives municipals: un bon disseny de l’espai públic i la mobilitat podria ajudar a atenuar un dels
principals problemes actuals de salut pública, l’augment de l’obesitat a la població.

Un abordatge
col·laboratiu per millorar
la salut de tothom
incorporant la salut,
l’equitat i la sostenibilitat
en la presa de decisions
de tots els sectors i les
àrees polítiques.
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67. Què és l’estratègia “salut a totes les polítiques“?
L’estratègia “salut a totes les polítiques“ vol promoure i vetllar perquè s’incorpori la perspectiva de la salut en qualsevol de les altres polítiques públiques.
Així doncs, la millora de salut de la població en un
territori ha de ser un compromís dels ajuntaments i
de tot l’equip de govern.
68. Com es regula la salut pública a Catalunya?
El Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat
la Llei de Salut Pública de Catalunya.
La Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de Salut Pública
de Catalunya té l’objectiu de mantenir i millorar l’estat de salut de la població.
69. Què és l’Agència de Salut Pública (ASPCAT)?
Una agència del govern és un tipus d’organisme públic de l’Administració amb personalitat jurídica pròpia, creada per llei del Parlament per al compliment
dels programes corresponents a les polítiques que li
són adscrites.
Les agències tenen potestat administrativa i patrimoni propi, amb autonomia de gestió, responsabilitat de la gestió i control dels resultats, sense perjudici de la seva dependència del Departament al que
està adscrita.
70. De qui depèn l’ASPCAT?
L’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT)
està adscrita al Departament de Salut a través de la
Secretaria de Salut Pública, que té el rang orgànic de
secretaria general.
L’ASPCAT s’integra al Departament de Salut a través de la Secretaria de Salut Pública.
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71. Quina és la funció de la Secretaria de Salut
Pública?
La Secretaria de Salut Pública és l’òrgan responsable
de les polítiques de salut pública a Catalunya i té la
missió de vetllar per la millora de la salut individual i col·lectiva mitjançant l’execució de polítiques de
salut, a través de la promoció de la salut, de la protecció i la vigilància de la salut i la seguretat alimentària.
La seva visió pretén esdevenir l’eix vertebrador de la
xarxa de salut pública de Catalunya, per anticipar-se
i donar resposta a les necessitats que, en els terrenys
de la vigilància, la prevenció de la malaltia, la promoció de la salut, la protecció de la salut i la salut laboral,
tingui la nostra població. Aquesta resposta ha de ser
adaptable, adequada, descentralitzada, efectiva, eficient i sostenible, i es dotarà dels recursos materials,
tècnics i humans adequats a les seves necessitats.
72. Quines són les diferents funcions de la Secretaria de Salut Pública i de l’Agència?
La Secretaria de Salut Pública es reserva les següents
funcions:
- Impuls de les polítiques i estratègies de salut
pública.
- És l’òrgan rector en matèria de salut pública.
- Vetlla per l’eficàcia, la coordinació, l’avaluació
i la comunicació de les actuacions en matèria
de salut pública a nivell interdepartamental,
intersectorial i intern.
L’Agència de Salut Pública de Catalunya té funcions
executives i de prestació de serveis de salut pública.
73. Col·labora l’Agència de Salut
(ASPCAT) amb els ajuntaments?

Pública

La creació de l’ASPCAT implica l’autonomia de gestió
i també una estructura de coparticipació entre tots els
departament de la Generalitat i els ens locals. Tant es
així que el Consell d’Administració de l’Agència està
format (Article 20 de la llei) per membres dels Departaments de la Generalitat, i vuit vocals en representa-
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ció dels ens locals, un dels quals ha d’exercir les funcions de vicepresident segon per designació de comú
acord de les organitzacions associatives d’ens locals.
La Llei de Salut Pública de Catalunya estableix
eines de col·laboració i cooperació entre les administracions per millorar l’eficàcia i l’eficiència de les
seves accions, però respectant els seus àmbits competencials; per exemple: l’Agència de Salut Pública
de Catalunya pot ajudar els ajuntaments a prestar
els seus serveis mínims en matèria de salut pública
per mitjà dels convenis d’encàrrec de serveis. Amb la
creació de l’Agència Catalana de Salut Pública, òrgan
executiu governat conjuntament per la Generalitat de
Catalunya i els ajuntaments, la llei incorpora elements
de descentralització territorial, com ara instruments
de col·laboració amb els ens locals o de participació
efectiva d’aquests en la seva titularitat.
La llei posa en relleu la importància de la prevenció i de la promoció de la salut i, en l’àmbit de la
protecció i la vigilància, destaca: la salut alimentària i
ambiental, la gestió dels riscos sanitaris, els plans de
prevenció a l’hivern o davant l’onada de calor a l’estiu,
etc. Quant a la prevenció i millora de la salut, també hi
ha actuacions com ara: prevenir el tabaquisme, reduir
l’impacte de la pobresa en la salut, millorar la salut
de la població vulnerable i la salut laboral, promoure l’exercici físic i l’alimentació saludable, o prevenir
l’aparició de determinades malalties.
74. On són les seus i oficines de l’ASPCAT al territori?
L’Agència de Salut Pública de Catalunya s’ordena en
demarcacions territorials, anomenades serveis regionals, que disposen d’una dotació de recursos humans
i econòmics per acomplir les activitats de salut pública en el territori respectiu.
Així, en l’àmbit local, l’Agència de Salut Pública
de Catalunya opera per mitjà dels equips territorials
de salut pública, en un àmbit territorial coincident
amb els governs territorials de salut, en coordinació
amb tots els recursos del territori, especialment amb
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l’atenció primària de la salut, els municipis i les entitats comunitàries.
Cada servei regional s’organitza en diversos
equips territorials de salut pública (ETSP) formats
per un conjunt de professionals de la salut pública
que fa actuacions relatives a la promoció i la protecció de la salut , la prevenció de la malaltia i la vigilància de la salut pública, d’una manera integrada i coordinada amb els recursos municipals de salut pública,
amb els equips d’atenció primària de les àrees bàsiques de salut, amb les unitats de medicina preventiva
i salut pública dels hospitals que en tinguin, i amb els
altres serveis relacionats amb la salut pública.
Consultar la ubicació en l’annex 2.

Sisena part.
Responsabilitats dels
ens locals en matèria
de salut pública
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75. Quines responsabilitats tenen els ens locals
en matèria de salut pública?
Segons la Llei 18/2009 de Salut Pública de Catalunya,
els ajuntaments són competents per prestar els serveis mínims en els àmbits de salut pública següents
(article 52 de la Llei 18/2009):
• L’educació sanitària en l’àmbit de les competències locals.
• La gestió del risc per a la salut derivat de la
contaminació del medi.
• La gestió del risc per a la salut pel que fa a les
aigües de consum públic.
• La gestió del risc per a la salut als equipaments
públics i als llocs habitats, incloses les piscines.
• La gestió del risc per a la salut en les activitats
de tatuatge, micropigmentació i pírcing.
• La gestió del risc per a la salut derivat dels productes alimentaris en les activitats del comerç
minorista, del servei i la venda directa d’aliments preparats als consumidors, com a activitat principal o complementària d’un establiment, amb repartiment a domicili o sense, de la
producció d’àmbit local i del transport urbà. Se
n’exclou l’activitat de subministrament d’aliments preparats per a col·lectivitats, per a altres establiments o per a punts de venda.
• La gestió del risc per a la salut derivat dels animals domèstics, dels animals de companyia,
dels animals salvatges urbans i de les plagues.
• La policia sanitària mortuòria en l’àmbit de les
competències locals.
• Altres activitats de competència dels ajuntaments en matèria de salut pública d’acord amb
la legislació vigent en aquesta matèria.
Han de disposar dels recursos humans adequats
i dels recursos econòmics i materials suficients per
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exercir aquestes competències d’una manera eficaç i
eficient.
Aquestes prestacions van destinades a garantir la
innocuïtat i la salubritat dels productes alimentaris,
preservar la salut de la població davant dels agents físics, químics i biològics, fer vigilància sanitària i promoure la salut i prevenir la malaltia.
76. Com es presten els serveis?
Els ens locals poden prestar els serveis mínims de la
manera següent:
a) Amb mitjans humans i tècnics propis per poder
dur a terme les activitats de salut pública.
b) Impulsant fórmules de cooperació municipal,
mitjançant mancomunitats, consorcis o comunitats de municipis.
c) Mitjançant convenis d’encàrrecs de gestió a
una administració que els doni suport, com
ara, entre d’altres, l’Agència de Protecció de la
Salut, la Diputació de Barcelona o els consells
comarcals.
d) Externalització de la realització del servei, mitjançant empreses o entitats amb competència
tècnica i, segons el cas, degudament autoritzades.
A continuació es detalla cada servei mínim que ha
de prestar l’ajuntament, tenint en compte com l’ens
local assumeix la responsabilitat encomanada i quins
són els recursos i els interlocutors que té al seu abast
per poder desenvolupar aquestes competències. S’ha
considerat convenient, tot i no tenir consideració de
servei mínim, incorporar-hi l’àmbit de la promoció de
la salut, atès el bagatge i l’experiència de molts ajuntaments en el desenvolupament d’activitats i projectes en aquesta àrea.
77. És important el paper dels Ajuntaments en
matèria de salut?
Com es desprèn de les seves competències mínimes,
els ajuntaments tenen un paper molt important en la
prevenció de la malaltia, la vigilància de la salut i la
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promoció de la salut individual i col·lectiva. Les administracions locals tenen un paper primordial en
aspectes cabdals dins del concepte de salut integral.
La cooperació en tasques de salut pública és un dels
eixos més importants per tal de garantir hàbits saludables als pobles i ciutats.
78. Quin és el paper dels ajuntaments en matèria de salut pública?
Com hem dit, segons la Llei de Salut Pública 18/2009,
els ajuntaments són competents per prestar els serveis mínims en l’àmbit de la salut pública.
Han de disposar dels recursos humans adequats
i dels recursos econòmics i materials suficients per
exercir aquestes competències d’una manera ètica i
eficient.
Aquestes prestacions van destinades a garantir la
innocuïtat i la salubritat dels productes alimentaris,
a preservar la salut de la població davant dels agents
físics, químics i biològics; a mantenir una vigilància
sanitària i a promoure la salut i fer una vigilància preventiva.
79. Quines obligacions tenen tots els municipis?
A tots els municipis: enllumenat públic, gestió de política sanitària mortuòria i cementiris, recollida de
residus, neteja viària, control d’animals domèstics,
de companyia, salvatges i control de plagues, abastament domiciliari d’aigua potable i control d’aigua de
piscines, clavegueram, accés als nuclis de població,
pavimentació i conservació de les vies públiques i
equipaments, control d’aliments i begudes.
80. I els de més de 5.000 habitants?
En els municipis amb població superior a 5.000 habitants hauran de disposar a més de parc públic, biblioteca, mercat i sistema de tractament de residus.
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81. I els de més de 20.000 habitants?
En municipis amb població superior a 20.000 habitants, a més hauran de disposar d’instal·lacions esportives i serveis de protecció civil.
82. I els de més de 50.000 habitants?
Amb una població superior a 50.000 habitants, s’afegeix el transport col·lectiu urbà, la protecció del medi
ambient (control ambiental d’activitats, arranjament
de camins rurals i polítiques mediambientals).
83. Poden assumir els Ajuntaments més funcions
en matèria de salut?
L’ajuntament pot oferir a la població intervencions que
ajudin a incrementar el control sobre la seva salut per
tal que pugui assolir així estils de vida més saludables.
Per tant, l’ajuntament pot assumir:
1. Intervencions en la promoció de la salut per
aconseguir una millora de la qualitat de vida de
la població, considerant l’àmbit educatiu com a
prioritari.
2. Intervencions orientades a disminuir les desigualtats a través del recursos aportats per Salut
Pública, diputacions i consells comarcals, tant
en forma de suport tècnic com fomentant tallers, xerrades, exposicions, material educatiu,
o oferint suport econòmic, tot enfocat cap al
desenvolupament de projectes i accions adreçades a la promoció de la salut, com ara els diferents plans municipals de salut.
84. Quines competències tinc com a regidor de
sanitat?
Totes les de l’anterior apartat, que es corresponen
majoritàriament a Salut Pública, i les delegades expressament per l’alcaldia.
A més, el regidor de sanitat és el responsable de
crear i coordinar el CONSELL MUNICIPAL DE SALUT, i d’elaborar un Pla municipal de salut.
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85. Quins són els recursos del municipi en matèria de salut?
Cal conèixer els diferents recursos i serveis assistencials i de salut pública del municipi, per tal de poder
desenvolupar esforços sinèrgics en l’atenció a la salut
i el benestar de la població i poder fer efectiva la participació de l‘Ajuntament.
Es recomana disposar del següent llistat de recursos, instal·lacions i centres per tal de poder facilitar la
participació i cooperació:
• Consultoris i farmàcies
• Centres d’atenció primària (CAPS i CUAPS)
• Hospitals de referència del municipi
• Centres de salut mental
• Centres d’atenció a les drogodependències
• Centres sociosanitaris
• Hospitals de dia
• Escorxadors
• Depuradores d’aigua
• Xarxa de clavegueram
• Establiments de restauració
• Fires, mercats, abastaments alimentaris
• Serveis funeraris, cementiris
• Recursos en promoció de la salut i protecció de
la salubritat pública
• Centres escolars
• Emissores de radio i televisió municipals
86. Quin teixit associatiu a nivell local es relaciona amb la regidoria de salut?
A Catalunya, el moviment associacionista local està
molt arrelat. Les entitats representatives de la societat civil, com ara les associacions de defensa dels consumidors, les entitats culturals i esportives, de protecció del medi ambient, comunitats d’immigrants,
associacions de diferents malalties, etc..., desenvolupen una tasca social en àmbits molt diversos que els
ajuntaments poden reforçar per complementar les
seves polítiques.
Es també molt rellevant la coordinació amb els
serveis socials, que són els responsables dels centres
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sociosanitaris, de gent gran, dependents, menjadors
socials, centres de dia, atenció a la violència de gènere, voluntariat..., i que són el nucli al voltant del qual
es pot conformar el CONSELL MUNICIPAL DE SALUT.
Les reunions amb la direcció dels diferents centres sanitaris, sociosanitaris, farmàcies, salut pública,
etc., hauran de ser habituals i ajudaran a canalitzar
les diferents demandes que puguin sorgir de la ciutadania en matèria de salut. Els temes que sobrepassin
aquests nivells de treball es traslladaran al delegat de
salut de la Generalitat del territori corresponent.
87. Què és un Pla Municipal de Salut?
El Pla de salut és el marc de referència per a totes les
actuacions públiques en matèria de salut que desenvolupa la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu
principal de millorar la salut i la qualitat de vida de
la població.
En col·laboració amb els responsables del municipi en matèria de salut, es recomana l’elaboració conjunta d’un Pla Municipal de Salut (2019-2023) que
inclogui la coordinació entre tots aquests recursos i
que pugui recollir i treballar les recomanacions que
fa el CONSELL MUNICIPAL DE SALUT
88. Quin és l’objectiu del Pla Municipal de Salut?
És una planificació que té per objectiu la prevenció de
malalties i la protecció i promoció de la salut, a través
de la intervenció en els estils de vida i els factors mediambientals i, en definitiva, sobre els determinants
de la salut. És un procés de planificació sanitària municipal que implica coordinació i participació a nivell:
• Interinstitucional: Generalitat, Diputació,
Ajuntament, CAP, entitats proveïdores de salut,
centres docents...
• Intramunicipal: diferents àrees municipals
(salut, serveis socials, educació, joventut, esport, dona, medi ambient, parcs i jardins, urbanisme, activitats...)
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• Interdisciplinari: sanitaris, educadors, treballadors socials, arquitectes, tècnics municipals...
• Comunitari: associacions, entitats, ciutadania...
89. Quines fases ha de tenir un Pla Municipal de
Salut?
El Pla Municipal de Salut, segons les entitats municipalistes, té les fases següents: de redacció, d’execució
i d’avaluació i nova anàlisi. Dins la fase de redacció
cal establir:
- un punt de partida: l’anàlisi de la situació (diagnosi)
- les prioritats
- els objectius
- els programes i les activitats
El Pla de Salut permet establir prioritats i objectius amb la perspectiva de SALUT PÚBLICA.
90. Què és l’e-salut?
El concepte e-salut fa referència a aquells serveis sa
nitaris que es recolzen en tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) i es complementen amb
els serveis sanitaris informatitzats o telemedicina.
Són conceptes complementaris que inclouen, dins
del concepte d’e-salut, un ample ventall de possibilitats tant sanitàries com d’oferta sociosanitària i de
salut pública.
Una possible tasca de la regidoria de Salut és facilitar els coneixements i el instruments a la població
per tal de fer un bon ús d’aquestes possibilitats, cada
vegada més desenvolupades.
91. Quin és el paper de l’ajuntament en la promoció de la salut?
La promoció de la salut (en referència a la Llei de salut pública 18/2009, article 2k) són les actuacions, les
prestacions i els serveis destinats a fomentar la salut
individual i col·lectiva i a impulsar l’adopció d’estils

68

Soc regidor de salut, i ara què?

de vida saludables per mitjà de les intervencions adequades en matèria d’informació, comunicació i educació sanitària.
La detecció de les necessitats de la població a
partir dels determinants de la salut prioritza les intervencions en promoció de la salut que s’han de dur
a terme. Aquestes intervencions han de contribuir a
augmentar el coneixement que tenen els individus
sobre la seva salut, reforçar els recursos comunitaris,
afavorir la cohesió social, garantir la participació comunitària i crear entorns saludables; en resum, reduir
les diferències de salut entre la ciutadania i assegurar
la igualtat d’oportunitats a tota la població per tal que
pugui assolir una millor qualitat de vida. Es treballa
des de diferents temàtiques, com ara: alimentació i
nutrició, activitat física i salut, afectivitat i sexualitat,
salut mental, prevenció d’accidents i primers auxilis,
abús de substàncies legals additives com l’alcohol o
el tabac, ús de substàncies additives il·legals o salut
bucodental.
L’efectivitat de la promoció de la salut s’ha de valorar a mitjà termini, ja que ha de passar un temps per
poder detectar l’impacte de les intervencions realitzades en aquest camp.
L’ajuntament pot desenvolupar activitats en matèria de salut pública més enllà dels serveis mínims
descrits a la Llei de salut pública 18/2009, i oferir a
la població intervencions que ajudin a incrementar
el control sobre la seva salut i a obtenir així estils de
vida més saludables.
92. Quines mesures concretes han d’activar els
Ajuntaments?
L’Ajuntament assumeix aquesta responsabilitat mitjançant:
1. Intervencions de promoció de la salut per
aconseguir una millora de la qualitat de vida de
la població, considerant l’àmbit educatiu com a
prioritari.
2. Intervencions orientades a la disminució de les
desigualtats.
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93. Qui ens pot assessorar?
Les Diputacions: suport tècnic i en alguns casos econòmic en relació a la promoció de la salut que poden
portar a terme els ajuntaments.
94. Quin és el paper de l’ajuntament en l’aigua
per a consum humà?
L’aigua pot actuar com un focus important de difusió
de malalties si no arriba al consumidor habitual amb
prou garanties sanitàries (pot ocasionar malalties que
gairebé sempre cursen amb diarrea i febre i d’altres
de tipus respiratori).
És per això que totes les parts implicades en el subministrament d’aigua han de prendre les mesures oportunes per prevenir els riscos associats al seu consum.
En aquest context conflueixen els esforços de les
entitats gestores del subministrament (si el servei
està externalitzat), tant de l’ajuntament com de la
resta de les administracions implicades.
Com a responsable del subministrament d’aigua
a la població, l’ajuntament ha d’assegurar que l’aigua
subministrada a través de qualsevol xarxa de distribució és apta per al consum humà.
95. Quines mesures de control ha de portar a
terme l’Ajuntament?
1. El control analític periòdic de la xarxa d’abastament d’aigua de consum humà fins al punt de
lliurament al consumidor en el cas de gestió directa, o la supervisió d’aquest control en el cas
de gestió indirecta.
2. El control analític periòdic de les cisternes o
dels dipòsits mòbils fins al punt de lliurament
al consumidor, si és procedent.
3. L’elaboració, actualització i aplicació dels protocols d’autocontrol si l’ajuntament gestiona de
forma directa el subministrament.
4. En el cas de gestió indirecta, la supervisió dels
protocols d’autocontrol, verificant que se’n faci
una actualització i una aplicació correctes.
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96. Qui ens pot ajudar o assessorar?
Podem demanar suport a les administracions següents:
Les diferents diputacions provincials a través
del Servei de Salut Pública.
Agència de Protecció de la Salut: per mitjà del
conveni d’encàrrec de gestió de serveis, inspeccions
de la xarxa d’abastament d’aigua potable, vigilància
sanitària, avaluació dels riscos sanitaris, tractament
de no conformitats i gestió de brots associats a l’aigua
de consum humà.
Agència Catalana de l’Aigua (ACA): homologació de noves captacions.
97. Quina normativa s’aplica?
Normativa específica:
• Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual
s’estableixen els criteris sanitaris
de la qualitat de l’aigua de consum humà.
• Pla de vigilància i Control Sanitaris de les Aigües de Consum Humà de Catalunya, desembre de 2005.
98. Quin és el paper de l’ajuntament respecte la
legionel·losi?
La legionel·losi és una malaltia d’origen ambiental
causada per un bacteri anomenat legionel·la. Té dues
possibles manifestacions: la febre de Pontiac, que és
lleu i presenta símptomes semblants als de la grip,
com ara dolor muscular, tos, mal de cap i nàusees,
i la infecció pulmonar o malaltia del legionari, caracteritzada per una pneumònia amb febre alta que
pot arribar a provocar la mort. Des de l’any 1989, la
legionel·losi és una malaltia de declaració obligatòria
individualitzada a Catalunya.
La legionel·losi no es transmet de persona a persona, es contrau en inhalar vapor d’aigua o aerosols
(dispersió d’un líquid o un sòlid en l’aire o en un gas).
En són l’agent responsable els bacteris del gènere
legionella, del qual hi ha descrites unes 40 espècies i
més de 50 serogrups. L’espècie que més vegades s’ha
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vist implicada com a causa de la malaltia és la Legionella pneumophila de serogrup 1, malgrat que totes les
espècies i serogrups del gènere s’han de considerar
patògens potencials.
El bacteri Legionel·la es va detectar per primer
cop l’any 1976 als Estats Units arran d’un brot sorgit a
Filadèlfia durant una convenció de la Legió Americana, que va provocar pneumònia a 221 legionaris dels
quals en van morir 34.
Les competències de l’ajuntament en matèria de
prevenció i control de la legionel·losi (malaltia molt
greu que afecta les vies respiratòries en forma de
pneumònia ) té dos àmbits d’actuació: com a titular
d’instal·lacions de risc (aspersors de jardins, torres
d’aire condicionat, etc.) té les mateixes obligacions
que les empreses que tenen aquests dispositius; com a
administració competent, ha de fer les funcions d’inspecció de les instal·lacions i de col·laboració amb el
departament de salut en cas de brot epidèmic.
99. Quines mesures pot prendre l’Ajuntament
contra la legionel·losi?
Com pot actuar l’Ajuntament:
1. El compliment dels programes d’autocontrol
(manteniment, neteja i desinfecció) basats en
el sistema d’anàlisi de perills i punts de control
crític per a la prevenció de la legionel·losi en les
instal·lacions de titularitat municipal.
2. El manteniment i el control del cens d’empreses amb torres de refrigeració i condensadors
evaporatius.
3. La funció inspectora de les instal·lacions de
baix risc: instal·lacions d’ús col·lectiu que acumulin aigua freda per al seu funcionament i
produeixin aerosols, com ara les fonts ornamentals.
4. Col·laboració amb el Departament de Salut en
la investigació de brots epidèmics.

72

Soc regidor de salut, i ara què?

100. Qui ens pot ajudar?
Les diputacions: a través del Servei de Salut Pública
del què disposen les quatre poden oferir assessorament tècnic.
L’Agència de Protecció de la Salut: duu a terme
les inspeccions de les instal·lacions d’alt risc (control
sanitari), la vigilància sanitària i la gestió dels brots
epidèmics al municipi.
101. On es regula?
Normativa específica:
• Reial decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual
s’estableixen els criteris higienico sanitaris per
a la prevenció i control de la legionel·losi.
• Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions higienicosanitàries
per a la prevenció i el control de la legionel·losi.
102. Quin és el paper de l’ajuntament en el control sanitari de les piscines d’ús públic?
Com a gestor del risc per a la salut derivat de les piscines d’ús públic, l’ajuntament ha d’establir una vigilància d’aquestes instal·lacions per tal de tenir sota
control el risc sanitari que poden presentar ( infeccions oculars, gastrointestinals, dermatològiques, respiratòries, òtiques...).
103. Què ha de controlar l’Ajuntament?
L’Ajuntament assumeix:
1. L’autorització de les piscines que s’instal·lin al
seu terme municipal.
La vigilància i el control sanitari (inspecció i supervisió dels plans d’autocontrol) de les piscines d’ús
públic.
104. Qui ens pot ajudar?
Les diputacions: Totes quatre disposen de Servei de
Salut Pública amb suport tècnic.
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L’Agència de Protecció de la Salut: Per mitjà d’un
conveni d’encàrrec de gestió de serveis, inspeccions
higienicosanitàries de piscines d’ús públic i controls
sanitaris, vigilància sanitària, avaluació i gestió del
risc de piscines d’ús públic.
105. Quina regulació s’aplica?
Normativa específica:
• Reial Decret 142/2013, de 27 de setembre, pel
qual s’estableixen els criteris tecnicosanitaris
de les piscines.
• Decret 165/2001, de 12 de juny, de modificació
del Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual
s’estableixen les normes sanitàries aplicables a
les piscines d’ús públic.
• Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les
piscines d’ús públic.
106. Quin és el paper de l’ajuntament en la seguretat i la salubritat de les platges?
Des del punt de vista de la salut, els riscos relacionats
amb l’ús de les platges tenen a veure amb:
El sol: si l’exposició solar és excessiva pot provocar insolació, cremades solars, deshidratació, cops de
calor, reaccions al·lèrgiques i fins i tot, a llarg termini,
càncer de pell.
L’aigua de mar: pot produir ofegament, talls de
digestió o accidents dins de l’aigua. També pot ser
font de transmissió de virus, bacteris, fongs o paràsits,
i produir infeccions com la gastroenteritis, la conjuntivitis o l’otitis.
Organismes presents a l’aigua: poden produir picades les meduses, les aranyes de mar i els eriçons de
mar, entre d’altres.
La sorra: pot causar ferides o lesions dèrmiques
si no està neta.
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107. Quina responsabilitat té l’Ajuntament?
Què ha de fer l’Ajuntament:
• D’acord amb la llei de costes, els ajuntaments
tenen la responsabilitat de prestar el servei de
salvament i socorrisme a les platges, i de senyalitzar i informar als usuaris sobre els serveis
prestats i de la qualitat de l’aigua.
• D’acord amb la Llei de Salut pública són també responsables del control d’establiments alimentaris existents a les platges.
El control de les aigües del mar és competència
de la Generalitat de Catalunya i el realitza l’Agència
Catalana de l’ Aigua.
108. Qui ens pot orientar?
Les diputacions.
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA): control de
l’aigua de bany, meduses i fitoplàncton nociu i tòxic
(microalgues que viuen a l’aigua), neteja de les aigües
litorals (recollida de sòlids flotants).
109. On està regulat?
Normativa específica:
• RD 876/2014, de 10 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de Costes (BOE núm.
247, de l’11 de d’octubre de 2014).
• Llei 2/2013, de 29 de maig, de protecció i ús
sostenible del litoral i de modificació de la Llei
22/1988, de 28 de juliol, de costes.
• Reial decret 1341/2007, d’11 de octubre, sobre la
gestió de la qualitat de les aigües de bany.
• Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya.
• Reial decret 1471/1989, d’1 de desembre, pel
qual s’aprova el reglament general pel desenvolupament i l’execució de la Llei 22/1988, de
28 de juliol, de costes.
• Ordre de 31 de juliol de 1972, normes per a la
seguretat humana en llocs de bany.
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110. Cal que els ajuntaments elaborin un cens
per als animals de companyia?
D’acord amb el Decret Legislatiu 2/2008 (text Refós
de la Llei de protecció d’animals), tots els ajuntaments han de tenir un cens municipal d’animals de
companyia en el qual s’hi inscriuen els gossos, els gats
i les fures que resideixen de manera habitual al municipi. Aquest cens recull les dades d’identificació de
l’animal i les dades de la persona propietària o posseïdora.
El termini per inscriure un animal de companyia
al cens és de tres mesos des del naixement de l’animal
o de trenta dies des de la data d’adquisició de l’animal. Els canvis de residència, la pèrdua o la mort de
l’animal, o el canvi de persona propietària o posseïdora, també s’han de comunicar en el termini de trenta
dies.
111. Quines altres competències té l’Ajuntament
respecte als animals de companyia?
• Recollir i controlar els animals de companyia
perduts o abandonats.
• Tramitar les autoritzacions de tinença/conducció d’animals potencialment perillosos.
• Comprovar les condicions de tinença dels animals de companyia.
• Vigilar i inspeccionar els nuclis zoològics de
companyia del municipi.
112. Quin és el paper de l’ajuntament amb els
animals peri-domèstics i de les plagues?
Es considera una plaga el conjunt d’éssers vius que,
en un lloc determinat, per la seva abundància o per
les seves característiques, poden causar molèsties,
perjudicis, problemes sanitaris o econòmics a les persones (exemple: el mosquit tigre, aus transmissores
de malalties, etc.).
Els coloms, gats i altres són animals peridomèstics; els artròpodes i els rosegadors poden causar problemes que cal que els Ajuntaments previnguin.
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113. Què cal fer?
Què ha de fer l’Ajuntament:
Com a gestor del risc per a la salut derivat
d’aquests animals, l’Ajuntament ha de mantenir la salubritat en els espais públics i el clavegueram, i ha de
vetllar perquè en els espais de titularitat privada no
s’hi desenvolupi cap plaga ( mosquits, rosegadors, coloms i altres insectes.) que pugui afectar la salubritat
del lloc o crear molèsties a la ciutadania.
114. On podem demanar ajuda?
L’ajuntament pot establir reglaments o ordenances
específiques en aquest àmbit i pot demanar suport a
les administracions següents:
Les diputacions: a través del Servei de Salut Pública podem obtenir suport tècnic i en alguns casos
econòmic.
L’Agència de Protecció de la Salut: suport tècnic
(avaluació de riscos i control de plagues) per mitjà del
conveni d’encàrrec de gestió de serveis.
115. Quin és el paper de l’ajuntament respecte
els establiments que realitzen pràctiques
de tatuatge i pírcing i cabines de tractaments estètics?
Els ajuntaments tenen la competència per gestionar el
risc per a la salut en les activitats de tatuatge, micropigmentació i pírcing, tant en els establiments com en
les parades ambulants que s’instal·len al seu municipi
durant les fires, congressos i altres esdeveniments.
Aquesta competència la desenvolupa a través de
l’autorització sanitària de funcionament tant dels establiments fixes com dels ambulants instal·lats dins
del seu terme i vigilant les condicions higienicosanitàries d’aquests establiments.
116. Quins controls pot fer l’Ajuntament?
L’Ajuntament assumeix aquesta responsabilitat mitjançant:
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1. L’autorització sanitària de funcionament dels
establiments sedentaris i ambulants instal·lats
dins del seu terme municipal.
2. La vigilància i el control de les condicions higiènic sanitàries dels establiments (sedentaris i
ambulants) on es duen a terme les activitats de
tatuatge, micro pigmentació i pírcing.
3. La comunicació a l’Agència de Protecció de la
Salut dels establiments autoritzats.
117. Qui ens pot assessorar?
Les diputacions: suport tècnic dels Serveis de Salut
Pública.
L’Agència de Protecció de la Salut: suport tècnic
per mitjà del conveni d’encàrrec de gestió de
serveis, en l’avaluació i la gestió del risc, en què
s’inclouen accions de vigilància i control sanitari.
118. On es regula?
Normativa específica:
• Decret 90/2008, de 22 d’abril, pel qual es regulen les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing, així com els requisits higiènicosanitaris que han de complir els establiments on
es duen a terme aquestes pràctiques.
119. Quin és el paper de l’ajuntament en el control sanitari dels aliments?
La seguretat dels aliments, juntament amb la nutrició, és un tema de vital importància arreu del món.
Les recents crisis sanitàries europees relacionades
amb els productes alimentaris han posat en evidència
la complexitat del procés de producció d’aliments i la
necessitat d’abordar la seguretat alimentària amb una
estratègia global que reculli tots els aspectes de la cadena alimentària, des de la producció primària fins al
subministrament final, amb un únic objectiu: la producció d’aliments segurs que garanteixin la protecció
de la salut i els interessos de la població.
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La ciutadania vol estar cada cop més informada
sobre els productes que menja i beu, i té com a expectatives legítimes no només la seguretat davant dels
riscos reals, sinó també sentir-se segura i allunyada
de la sospita permanent. A Catalunya, els principals
problemes de salut relacionats amb el consum de productes alimentaris continuen sent les anomenades
toxiinfeccions alimentàries, que sovint es manifesten
en forma de brots. En tots els casos, provoquen afectacions gastrointestinals.
La salmonel·la, vehiculada per la maionesa i d’altres ovoproductes, és el microorganisme responsable
de la major part dels brots, tot i que en els darrers
anys estan disminuint. D’altres gèrmens responsables
de brots, tot i que amb menor freqüència, estan molt
relacionats amb la contaminació per part dels manipuladors.
Cal recordar també que els paràsits presents en
alguns peixos (com exemple ara l’anisakis) o els productes químics (com ara els metalls pesants, els sulfits o la histamina) presents en alguns productes alimentaris poden posar en perill la seguretat d’alguns
aliments.
Com a gestor del risc per a la salut derivat dels
productes alimentaris, l’Ajuntament ha de controlar
les activitats desenvolupades pel comerç minorista,
restauració, bars, producció d’àmbit local i el transport urbà d’aliments. Així doncs, caldrà vetllar i controlar les condicions higièniques i sanitàries d’aquests
comerços i controlar la venda de tabac i begudes alcohòliques als menors d’edat.
120. Què han de fer els Ajuntaments?
L’Ajuntament assumeix aquesta responsabilitat mitjançant:
1. La vigilància i el control de les condicions higièniques i sanitàries dels establiments alimentaris (comerç minorista i restauració).
2. La vigilància i el control de les condicions higièniques i sanitàries en els mercats ambulants i
les fires del municipi.
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3. La vigilància i el control de les condicions higièniques i sanitàries en la producció d’àmbit
local.
4. La vigilància i el control de les condicions higièniques i sanitàries en el transport d’aliments
dins del municipi.
121. Qui ens pot assessorar?
Les diputacions: les quatre diputacions tenen Servei
de Salut Pública i ofereixen suport tècnic, i en alguns
casos econòmic, als ajuntaments per tal de contribuir
al desenvolupament d’aquestes competències.
L’Agència de Protecció de la Salut: suport tècnic
per mitjà del conveni d’encàrrec de gestió de serveis.
L’Agència Catalana de Seguretat Alimentària
(ACSA): conveni de col·laboració per al suport en la
coordinació i la gestió del risc en seguretat alimentària.
122. On es regula?
Normativa específica:
• Reia decret 199/2010, de 26 de febrer, pel qual
es regula l’exercici de venda ambulant o no sedentària.
• Reglament 853/2004 del Parlament Europeu
i del Consell, de 29 d’abril de 2004, pel qual
s’estableixen les normes específiques d’higiene
dels aliments d’origen animal.
• Reglament (CE) 852/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, relatiu a la higiene dels productes alimentaris.
• Reglament (CE) 178/2002 del Parlament Europeu i del Consell, de 28 de gener de 2002,
pel qual s’estableixen els principis i requisits
generals de la legislació alimentària, es crea
l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària i
es fixen els procediments relatius a la seguretat
alimentària.
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Els ajuntaments i la
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123. Què és la “cardioprotecció”?
Cada any a Catalunya perden la vida desenes persones
per mort sobtada cardíaca. Afecta tant homes com dones de totes les edats, i de forma totalment imprevisible.
La manera de salvar qui la pateix és intervenir el més
ràpidament possible amb un desfibril·lador, un aparell
amb què s’aplica una descàrrega elèctrica per tal que el
cor torni a bategar normalment. És rellevant per millorar la supervivència de les persones que pateixen una
aturada cardíaca o tenir lesions menys greus, actuar el
més ràpid possible a través d’un desfibril·lador.
124. On puc trobar un desfibril·lador?
Fins fa poc temps, els desfibril·ladors només estaven
disponibles en espais molt concrets i distribuïts de
manera no uniforme ni massa planificada, i es concentraven especialment en equipaments esportius, no
accessibles fora de l’horari d’ús, o en centres sanitaris
o establiments farmacèutics amb el mateix problema
d’accessibilitat. A més, molt d’ells no estaven localitzats ni identificats convenientment per actuar amb la
màxima celeritat que urgeix aquesta emergència.
En els darrers anys, s’han endegat diferents programes impulsats per ens locals per tal planificar
aquest recurs, i donar una major accessibilitat i coneixement a la població en general, del què són aquestes
patologies, la forma d’actuar i sobretot la implantació
d’una xarxa de desfibril·ladors externs.
125. L’administració on pot instal·lar un desfibril·
lador?
A partir de l’any 2012, el decret 151/2012, de 20 de novembre, s’hi estableixen els requisits per a la instal·lació
i l’ús de desfibril·ladors externs fora de l’àmbit sanitari.
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Amb aquest decret es realitza la previsió que en situacions d’emergència, en què no hi hagi cap persona formada accessible a l’aparell de desfibril·lació, qualsevol
persona en pugui fer ús seguint les indicacions sonores
o dels panells del mateix desfibril·ladors. Aquest fet, és
possible a través d’uns desfibril·ladors totalment automàtics (Desfibril·ladors Externs Automàtics, DEA)
que en permeten un ús sense coneixements sanitaris,
i sense cap tipus de perill per les persones que reben la
descàrrega, així com per la persona que en fa ús.
126. He de registrar l’existència d’aquest desfi
bril·lador en algun lloc?
Sí. Existeix un registre de les instal·lacions de desfibril·
ladors, gestionat per l’Oficina de Gestió Empresarial
(OGE) de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el
procediment regulat al decret 151/2012. Tot i que no
és obligatori la connexió al sistema de comunicació
del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) pel que fa
als desfibril·ladors ubicats a la via pública o a equipaments públics, se n’aconsella la seva vinculació, per
millorar l’eficàcia de la gestió de l’emergència.
127. Què són els desfibril·ladors DEA i DESA?
Les abreviatures fan referència a un Desfibril·lador
Extern Automàtic (DEA), o a un Desfibril·lador Semi
Automàtic (DESA). Els que s’instal·laran a la via pública i amb accessibilitat per part de la ciutadania, i
per tant susceptibles a ser utilitzats per persones sense coneixements sanitaris o amb la formació requerida, seran DEA. La diferència entre l’un i l’altre, és que
el DEA té les funcions totalment automatitzades, i no
realitza la descàrrega si realment no hi ha una fibril·
lació del cardíaca. En canvi, el DESA la persona sanitària que l’utilitza pot realitzar la descàrrega malgrat
no hi hagi una situació de fibril·lació.
128. Què és el Consell Català de Ressuscitació?
El Consell Català de Ressuscitació (CCR) es va constituir el setembre de 2003 a través d’un acord entre
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les Societats científiques d’Anestèsia, de Cardiologia,
de Medicina Intensiva i crítica, de Medicina Familiar
i Comunitària, d’Urgències i Emergències i de Pediatria que pertanyen a l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de les Illes Balears.
La seva finalitat és promoure, coordinar i estandarditzar les activitats formatives, de recerca, de difusió i de bones pràctiques en suport vital i ressuscitació cardiopulmonar arreu de Catalunya. Aquesta
activitat, d’incidència directa en la promoció i prevenció de la salut, es desenvolupa seguint les directrius de l’European Ressuscitation Council, organisme al qual el CCR hi està vinculat.
129. Es pot realitzar formació per a la utilització
d’un DEA?
Sí. Existeixen diferents proveïdors que els realitzen, a
través dels continguts homologats pel CCR, que permeten formar al personal de l’administració local, o
a ciutadans, en un marc més global de sensibilització
sobre l’accés a la desfibril·lació, i primers auxilis. Els
cursos tenen uns continguts mínims de programa,
que són establerts en el Decret 151/2012.
130. Els DEA requereixen de manteniment?
Sí, efectivament. Depenent del model i les condicions de la vitrina o tòtem on és ubicat, així com les
condicions meteorològiques a què està exposat, el
desfibril·lador requereix d’un manteniment preventiu i correctiu. Aquest, bàsicament es centra en què
les bateries del desfibril·lador estiguin operatives, els
elèctrodes siguin substituïts després de cada ús, i que
n’existeixin tan per adults com de pediàtrics.
131. L’ens local pot “cardioprotegir” una activitat
puntual, ja sigui cultural, social esportiva...?
Sí. Existeixen DEA proveïts amb maletins o estoigs
per tal que siguin mòbils o portables per ser propers a
l’activitat que es realitzi. A més, algunes diputacions
preveuen la cessió temporal de desfibril·ladors lliures
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per cobrir esdeveniments que concentrin un nombre
elevat de persones, activitats de risc, o per reforçar
zones en funció de les activitats d’estiu o hivern.
132. A través de la Central de compres de l’ACM
puc adquirir desfibril·ladors?
Sí, des del novembre de 2017. La Central de compres
de món local a través de l’Acord marc de subministrament d’aparells Desfibril·ladors DEA, i els serveis
associats de manteniment i formació amb destinació
a les entitats locals de Catalunya (expedient 2016.03)
va realitzar-ne la seva licitació. Aquest marc és dividit en 6 lots, que inclouen els subministraments dels
DEA, en les modalitats de compra i arrendament, les
accions de manteniment preventiu i correctiu, així
com la formació i sensibilització a la població. Cada
lot compta amb una selecció d’empreses adjudicatàries, amb la capacitat per complir l’objecte del contracte.
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133. Què és un pla de prevenció de riscos laborals?
És l’eina a través de la qual s’integra l’activitat preventiva de l’Ajuntament en el seu sistema general de
gestió i s’estableix la seva política de prevenció de
riscos laborals. Ha de ser aprovat pel propi Ajuntament, assumit per tota la seva estructura organitzativa i conegut per tots els seus treballadors. S’ha de
reflectir en un document que es conservarà a disposició de l’autoritat laboral, sanitàries i dels representants dels treballadors.
La prevenció de riscos laborals s’ha d’integrar
al sistema general de gestió de l’Ajuntament, tant en
el conjunt de les seves activitats, com en tots els nivells jeràrquics d’aquesta, a través de la implantació i
aplicació d’un pla de prevenció de riscos laborals. Ha
d’incloure l’estructura organitzativa, les responsabilitats, les funcions, les pràctiques, els procediments,
els processos i els recursos necessaris per realitzar
l’acció de prevenció de riscos a l’administració local.
Els instruments essencials per a la gestió i l’aplicació del pla de prevenció de riscos, que es poden dur
a terme per fases de manera programada, són l’avaluació de riscos laborals i la planificació de l’activitat
preventiva.
134. Quines especificitats tenen els Ajuntaments?
L’alcalde, com a màxima autoritat i representant legal de l’Ajuntament, té la responsabilitat global sobre
l’aplicació de la política de prevenció de riscos laborals.
Els regidors són l’autoritat delegada per l’Alcalde
en aquesta matèria i són els encarregats de coordinar
l’activitat preventiva a la seva regidoria i per tant, responsables de vetllar per l’aplicació de la normativa
vigent.
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135. Quines formes de gestió hi ha?
El Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual
s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció, estableix que:
• L’empresari pot assumir l’activitat preventiva
quan l’empresa tingui fins a 10 treballadors, o
bé fins a 25 en cas que l’empresa tingui un únic
centre de treball, i sempre que l’empresari treballi a l’empresa i tingui la formació adequada
segons les funcions preventives que s’hagin de
desenvolupar. Cal tenir en compte que si l’empresa es dedica a alguna de les activitats d’especial risc incloses a l’annex I del Reial decret
39/1997, de 17 de gener, l’empresari no pot assumir l’activitat preventiva.
• L’empresari pot designar un o més treballadors:
quan no sigui obligatori constituir un servei de
prevenció propi (SPP), qualsevol empresa pot
designar un treballador o més per assumir l’activitat de prevenció de riscos laborals. El treballador o treballadors designats han de tenir
la formació adient per desenvolupar aquesta
tasca.
• L’empresa ha de constituir un servei de prevenció, que pot ser propi o mancomunat, quan
tingui més de 500 treballadors o més de 250 si
l’activitat de l’empresa està inclosa a l’annex I
del Reial decret 39/1997, o si així ho determina
l’autoritat laboral. Els requisits per poder constituir un servei de prevenció mancomunat es
detallen a l’article 21 del Reial decret 39/1997.
• L’empresa pot concertar l’activitat preventiva
amb un servei de prevenció aliè (SPA), llevat
que hagi de constituir un SPP.
Evidentment, quan es parla d’empresa, en l’àmbit de l’administració local, es refereix a l’Ajuntament.
136. Què són els SPA?
Els serveis de prevenció aliens (SPA) són entitats
acreditades per l’autoritat laboral per assessorar les
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empreses en matèria de prevenció de riscos laborals
i realitzar-hi activitats en aquest àmbit, d’acord amb
els termes que figuren al concert que han de subscriure ambdues parts, i que assumeixen directament
el desenvolupament de les funcions que hagin s’hagin
concertat.
Poden recórrer a un servei de prevenció aliè les
empreses (Ajuntaments) que no superin els 250 treballador, en el cas d’activitats amb especial risc per a
la salut, o que no superin els 500 treballadors en la
resta d’activitats. Pel que fa a les empreses amb més
empleats, la llei disposa que han de constituir un servei de prevenció propi. En aquest cas, les empreses
han de sotmetre el seu sistema de prevenció de riscos
laborals a unes auditories periòdiques.
137. Quines obligacions comporten els SPA?
Els serveis de prevenció aliens hauran d’estar en
condicions de proporcionar a l’Ajuntament l’assessorament i recolzament en relació amb les activitats concertades, corresponent la responsabilitat de
l’execució l propi ajuntament. sens perjudici de la
responsabilitat directa com entitat especialitzada en
el desenvolupament i execució d’activitats tècniques
concretes.
Han de mantenir les condicions que en el seu moment van determinar la seva acreditació i han de comunicar a la mateixa autoritat laboral que la va concedir qualsevol modificació al respecte.
138. Com s’avalua la prevenció de riscos laborals? És obligatòria aquesta avaluació?
Es obligatòria. L’Ajuntament ha de fer una avaluació
inicial dels riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors, tenint en compte, amb caràcter general, la
naturalesa de l’activitat, les característiques dels llocs
de treball existents i dels treballadors que els hagin
d’exercir. La mateixa avaluació s’ha de fer en ocasió
de l’elecció dels equips de treball, de les substàncies o
preparats químics i del condicionament dels llocs de
treball. L’avaluació inicial ha de tenir en compte les
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actuacions que s’hagin de desenvolupar de conformitat amb el que disposa la normativa sobre protecció
de riscos específics i activitats d’especial perillositat.
L’avaluació ha de ser actualitzada quan canviïn les
condicions de treball i, en tot cas, s’ha de sotmetre a
consideració i s’ha de revisar, si és necessari, en ocasió dels danys per a la salut que s’hagin produït.
Quan el resultat de l’avaluació ho faci necessari,
l’Ajuntament ha de fer controls periòdics de les condicions de treball i de l’activitat dels treballadors en
la prestació dels seus serveis, per detectar situacions
potencialment perilloses.
139. Com intervenen els treballadors de l’Ajuntament amb els sistemes de PRL?
1. L’empresari (Alcalde, regidors) ha d’adoptar
les mesures adequades perquè els treballadors
rebin totes les informacions necessàries en relació amb:
a) Els riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors en el treball, tant aquells que afecten l’empresa en el seu conjunt com cada
tipus de lloc de treball o funció.
b) Les mesures i activitats de protecció i prevenció aplicables als riscos que assenyala l’apartat anterior incloses les mesures
d’emergència.
		 A les empreses (Ajuntaments) que tinguin
representants dels treballadors, la informació a què es refereix aquest apartat l’ha de
proporcionar l’empresari als treballadors a
través dels representants; no obstant això,
s’ha d’informar directament cada treballador dels riscos específics que afecten el seu
lloc de treball o funció i de les mesures de
protecció i prevenció aplicables als riscos.
2. L’empresari (Alcalde, regidors) ha de consultar
els treballadors, i permetre’n la participació, en
el marc de totes les qüestions que afectin la seguretat i la salut en el treball.
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140. Cal coordinar-se amb les empreses i proveïdors externs?
1. Quan en un mateix centre de treball exerceixin
activitats de treballadors de dues empreses o
més, aquestes han de cooperar en l’aplicació
de la normativa sobre prevenció de riscos laborals. Amb aquesta finalitat, han d’establir els
mitjans de coordinació que siguin necessaris
quant a la protecció i prevenció de riscos laborals i la informació sobre aquests als respectius
treballadors.
2. L’empresari (Alcalde,regidors) titular del centre de treball ha d’adoptar les mesures necessàries perquè els altres empresaris que duguin
a terme activitats en el seu centre de treball rebin la informació i les instruccions adequades,
en relació amb els riscos existents en el centre de treball i amb les mesures de protecció
i prevenció corresponents, així com sobre les
mesures d’emergència que s’han d’aplicar, per
traslladar-les als treballadors respectius.
3. Les empreses que contractin o subcontractin
amb altres la realització d’obres o serveis corresponents a la mateixa activitat d’aquelles i
que es duguin a terme en els seus propis centres de treball han de vigilar que els contractistes i subcontractistes compleixin la normativa
de prevenció de riscos laborals.
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141. Què és el Pla Integral d’atenció a les persones amb trastorns mentals i addiccions?
El Pla fou aprovat l’any 2017
L’estratègia consolida el model d’atenció comunitari i orienta l’organització dels serveis d’atenció des
del paradigma del model de recuperació.
Amb l’objectiu de construir un model d’atenció
integrada centrada en la persona, amb un marcat caràcter preventiu, d’enfocament comunitari, de proximitat i que garanteixi la continuïtat assistencial.
142. Quines són les línies estratègiques del Pla?
LE 1. Impuls de les accions necessàries per al
desplegament del programa de lluita contra l’estigma.
LE 2. Promoció de la integració de les intervencions dels serveis de salut, socials i educatius de la petita infància, de la població en
edat escolar i de l’adolescència amb especial risc o vulnerabilitat.
LE 3. Promoció dels drets i millora de l’atenció
en els entorns assistencials.
LE 4. Promoció i millora dels programes de suport a les famílies de les persones amb trastorn mental.
LE 5. Promoció de les accions necessàries per a
la consecució activa de la inclusió comunitària de les persones adultes amb trastorn
mental greu i addiccions.
LE 6. Promoció de les accions necessàries per a
la inserció laboral de les persones adultes
amb trastorn mental greu i addiccions.
LE 7. La millora de l’atenció en salut mental en
l’àmbit judicial i en el d’execució penal per
a persones en situació de privació de lliber-
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tat i subjectes a mesures de seguretat, així
com per a persones amb la capacitat modificada judicialment.
LE 8. Millora i promoció de l’atenció integral de
les persones grans en el seu entorn habitual i residencial substitutori de l’habitatge.
LE 11. Promoció de l’associacionisme i de la participació ciutadana i social de les persones
amb problemes de salut mental i les seves
famílies.
143. On podem trobar el document del Pla?
El podem trobar en el següent link:
http://presidencia.gencat.cat/web/.content/departament/plans_sectorials_i_interdepartamentals/
pla_integral_trastorn_mental_addiccions/docs/estrategia_2017_2019.pdf
144. Què és el Pla sobre Drogues i Addiccions
Comportamentals 2019-2023?
Actualment la Sub-direcció General de Drogodependències (SGD) està treballant, amb la participació de
més de 70 professionals, el pla sobre drogues i addiccions comportamentals 2019-2023.
En ell decurs d’un s’han anat definint els continguts del Pla amb els departaments de la Generalitat
implicats (Educació, Justícia, Interior, treball, afers
socials i famílies...), representants de plans estratègics de Salut (Pla director de salut mental i addiccions, Estratègia nacional de l’atenció primària i salut
comunitària, Pla Integral d’atenció a les persones
amb trastorn mental i addicions), administracions
locals (diputacions, Agència de Salut Pública de Barcelona), professionals dels serveis sanitaris i socials,
la Federació i l’Associació de municipis de Catalunya,
entitats representants de persones afectades i les seves famílies i entitats especialitzades.
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145. Quines són les principals línies estratègiques?
Les principals línies estratègiques acordades per
abordar la problemàtica de les drogues i les addiccions comportamentals en aquests propers anys són:
- promoure comunitats educadores i resilients
- empoderar a les persones i comprometre’s amb
els seus drets
- consolidar les actuacions des de la prevenció
universal fins a la reducció de danys.
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146. Què és el Pla d’Atenció Integrada Social i Sanitària (PAIS)?
Anteriorment anomenat Pla interdepartamental
d’atenció i interacció social i sanitària (PAISS).
Aquest promou i participa en la transformació
del model d’atenció social i sanitària per garantir una
atenció integrada i centrada en les persones.
Aquest model ha de garantir que qualsevol persona, en qualsevol moment de la vida, sigui considerada
en la seva globalitat i que promovent-ne el nivell màxim d’autonomia personal, tingui sempre un projecte
vital de futur que es pugui desenvolupar a l’entorn
familiar i social on viu.
147. Quina era la missió de l’antic PIAISS?
Promoure i participar en la transformació dels models d’atenció sanitària i social per tal de garantir una
atenció integrada centrada en les persones capaç de
donar una resposta adequada a les seves necessitats
d’atenció sanitàries i socials
148. Quines novetats incorpora el PAISS?
El PAISS millora en algun aspecte el contingut del
PIAISS anterior. Entre altres millores les més importants són: la creació d’una història clínica i social
compartida que possibiliti una comunicació segura i
que sigui operable des dels diferents sistemes d’informació existents. Però hi ha molts aspectes del funcionament del dia a dia que el nou Pla no incorpora, ni
tan sols pot contemplar, atès que la seva solució passa
per que tots els que intervenen en el procés d’atenció
a les persones necessitades han de tenir una mateixa
sensibilitat a l’hora d’afrontar les solucions als problemes i lamentablement no és així.
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En l’exposició de motius de l’Acord de Govern de
creació del PAISS es parla de desenvolupar un conjunt d’eines i instruments compartits entre els departaments de Salut i de Treball, Afers Socials i Famílies.
149. Quins són els Projectes funcionals?
1. Desenvolupament i integració dels sistemes
d’informació socials i sanitaris
a. Definició de la estratègia d’integració de sistemes d’informació i comunicació en serveis
socials i en salut basada en la interoperabilitat, adoptant el CIP com a codi d’identificació compartit.
b. Creació de les condicions jurídiques, ètiques
i funcionals per a la implementació de l’estratègia d’integració de sistemes d’informació.
c. Avenç en la interoperabilitat entre HC3 i sistemes d’informació dels serveis socials.
d. Incorporació del model d’atenció no presencial entre l’àmbit sanitari i social.
2. Articulació d’un model d’implementació territorial basat en una atenció integrada de
base comunitària
a. Aprovació del model d’implementació territorial d’atenció integrada de base comunitària i mapificació i anàlisi territorial conjunt
de les xarxes d’atenció i prevenció.
b. Avenç en la creació de les condicions per a
la implementació del model a nivell territorial mitjançant la cooperació amb les estructures de planificació, compra i contractació
i avaluació dels departaments i l’adopció
d’acords de cooperació interadministrativa
per a la implementació.
c. Desenvolupament d’instruments tècnicprofessionals de suport a la pràctica assistencial integrada especialment per a la identificació i atenció a les persones en situació
de complexitat social i sanitària.
d. Disseny d’un model de base comunitària a
partir del treball conjunt dels agents impli-
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cats, d’acord amb allò que preveu el Pla de
suport al Tercer Sector.
e. Configuració i desplegament d’un mapa
d’actius de la comunitat.
3. Atenció integrada al domicili
a. Reactivació de la comissió de treball per a la
definició del model d’atenció al domicili i la
seva validació per part de tots els actors implicats.
b. Identificació de bones pràctiques d’atenció
domiciliària.
c. Disseny i adopció dels indicadors per avaluar el grau d’implementació del model d’atenció integrada a domicili i incorporar-los progressivament al marc d’avaluació del model
d‘atenció integrada.
d. Participació a l’estratègia per a la definició del model de desplegament dels serveis
d’ajudes tècniques i adaptacions a la llar amb
una visió integrada social i sanitària.
4. Atenció sanitària integrada a les persones
que viuen en centres residencials
a. Reactivació de la comissió de treball per a la
definició del model d’atenció integrada a les
residències i la seva validació per part de totsels actors implicats.
b. Identificació de bones pràctiques d’atenció
integrada a la salut de les persones que viuen
en centres residencials.
150. On podem trobar el document del Pla?
Podem trobar-lo en el següent link:
http://presidencia.gencat.cat/web/.content/
departament/plans_sectorials_i_interdepartamentals/PIAISS/docs/PIAISS_document_desplegament_2017_2020.pdf
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Annex 1
Les regions sanitàries a Catalunya
Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran, amb seu a
Tremp:
Comprèn les comarques de: Alt Urgell, Alta Ribagorça, Baixa Cerdanya, Pallars Jussà, Pallars Sobirà i la Vall d’Aran.
Plaça de Capdevila, 22, baixos
25620 Tremp
Tel. 973654 617
atencioalciutada.rspa@catsalut.cat
www.gencat.cat/catsalut
Regió Sanitària Lleida (àmbit de Ponent), amb
seu a Lleida:
Comprèn les comarques de: Garrigues, Noguera,
Pla d’Urgell, Segarra, Segrià i Urgell.
Av. Alcalde Rovira Roure, 2
25006 Lleida
Tel. 973701600/973249140
atencioalciudata.rslle@catsalut.cat
www.gencat.cat/catsalut
Regió Sanitària Camp de Tarragona, amb seu a
Tarragona:
Comprèn les comarques de: Alt Camp, Baix
Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat i
Tarragonès.
Av. Maria Cristina, 24
43002 Tarragona
Tel. 977224151/977218954
atencioalciutada.rstar@catsalu.cat
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Regió Sanitària Terres de l’Ebre, amb seu a Tortosa:
Comprèn les comarques de: Baix Ebre, Montsià,
Ribera d’Ebre i Terra Alta.
Carrer de la Salle, 8
43500 Tortosa
Tel. 977448170/977449625
rsterresebre@catsalut.cat
Regió Sanitària Girona, amb seu a Girona:
Comprèn les comarques de: Alt Empordà, Baix
Empordà, Garrotxa, Gironès, Pla de l’Estany, Ripollès i la Selva.
Plaça Pompeu Fabra, 1
17002 Girona
Tel. 872975000/872975744
061 Catsalut Respon
atencioalciutada.rsgir@catsalut.cat
Regió Sanitària Catalunya Central, amb seu a
Manresa:
Comprèn les comarques de: Anoia, Bages, Berguedà, Osona i Solsonès.
Muralla de Carme, 7
08241 Manresa
Tel. 938723313
atencioalciutada.rscc@catsalut.cat
www.catsalut.gencat.cat
Regió Sanitària Barcelona:
Abarca la comarca del Barcelonès.
Travessera de les Corts, 131-159
Edifici Olímpia
08028 Barcelona
Tel. 934038585/ 934038925
061 CatSalut Respon
atencioalciutada@catsalut.cat
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Regió Sanitària Metropolitana Nord:
Comprèn les comarques de: Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental.
Edifici Mestral - Parc Sanitari Pere Virgili
Esteve Terrades, 30
08023 Barcelona
Tel. 935515700
atencioalciutada.rsb@catsalut.cat
Av Lluis Companys ,44
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935515700
atencioalciutada.rsb@catsalut.cat
Regió Sanitària Metropolitana Sud:
Comprèn les comarques de: l’Alt Penedès, Baix
Llobregat i Garraf.
Edifici Mestral - Parc Sanitari Pere Virgili
Esteve Terrades, 30
08023 Barcelona
Tel. 935515700
ac.territorial.rsb.sud@catsalut.cat
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Annex 2
Aquestes són les adreces de l’ASPCAT al territori,
que poden ser d’utilitat per a regidors i usuaris.
Seus regionals de l’ASPCAT
Alt Pirineu i Aran
Servei Regional Alt Pirineu i Aran
Pl. Capdevila, 22 baixos
25620 Tremp
Tel. 973 65 46 17 | Fax 973 65 46 31aps
lleida@gencat.cat
Barcelona
Sub-direcció Regional a Barcelona
Carrer Roc Boronat, 81-95
08005 Barcelona
Tel.935513900|Fax935517516
secretaria.srb.salut@gencat.cat
Oficines territorials
ETSP Alt Urgell
Av. Camí Ral de Cerdanya, 35
25700 La Seu d’Urgell
Tel. 973 350 693
eps.alturgell@gencat.cat
ETSP Cerdanya
eps.cerdanya@gencat.cat
ETSP Pallars Jussà
Plaça Capdevila, 22 baixos
25620 Tremp
Tel. 973 654 617 | Fax 973 654 631
eps.pallarsjussa@gencat.cat
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ETSP Pallars Sobirà
Camí de la Cabanera, 1
25560 Sort
eps.pallarssobira@gencat.cat
Servei de Salut Pública a l’Alt Penedès i Garraf
ETSP Alt Penedès
Avinguda de la Peregrina, 70
08720 Vilafranca del Penedès
Tel. 938 267 050
aspc.altpenedes@gencat.cat
ETSP Garraf
Plaça Beatriu de Claramunt, 7
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 938 160 420 | Fax 938 100 055
aspc.garraf@gencat.cat
Servei de Salut Pública al Baix Llobregat Centre-Litoral i l’Hospitalet de Llobregat i Baix
Llobregat Nord
ETSP Baix Llobregat Centre i Nord –Fontsanta
Carrer Frederica Montseny, 23-25
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel. 936 246 200
aspc.bllobregat@gencat.cat
ETSP Baix Llobregat Litoral i l’Hospitalet de
Llobregat
Ronda Can Rabadà, 2, 1r 4a, Edifici Lògic
08860 Castelldefels
Tel. 935 516 350 | Fax 935 516 351
aspc.castelldefels@gencat.cat
Servei de Salut Pública al Barcelonès Nord i
Maresme
ETSP Barcelonès Nord
Carrer Torrassa, 25-27-29, local 1
08930 Sant Adrià del Besòs
Tel. 934 639 697 | Fax 934 639 496
aspc.bcnmaresme@gencat.cat
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ETSP Maresme
Carrer Arnau de Palau, 19
08303 Mataró
Tel. 937 562 387| Fax 937 562 387
aspc.bcnmaresme@gencat.cat
Servei de Salut Pública al Vallès Occidental Est
ETSP Vallès Occidental Est
Carrer Sant Pau, 32
08201 Sabadell
Tel. 937 481 215| Fax 937 487 233
aspc.vocest@gencat.cat
Servei de Salut Pública al Vallès Occidental Oest
ETSP Vallès Occidental Oest
CAP Turó de Can Mates
Avinguda Vallvidrera, 38
08173 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 618 095| Fax 935 618 099
aspc.voccidental@gencat.cat
Servei de Salut Pública al Vallès Oriental
ETSP Vallès Orienta
Carrer Enric Prat de la Riba, 84, 2n
08401 Granollers
Tel. 938 706 755 | Fax 938 706 851
aspc.voriental@gencat.cat
Serveis de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública SVERESP
Barcelonès Nord i Maresme
Carrer Roc Boronat, 81-95
08005 Barcelona
Tel. 93 551 37 72 | Fax 93 551 75 04
uve.bnm@gencat.cat
SVERESP Vallès Occidental i Oriental
CAP Turó de Can Mates
Av. Vallvidrera, 38
08173 Sant Cugat del Vallès
Tel. 93 624 64 32
epi.valles@gencat.cat
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SVERESP Barcelona-Zona Sud
Hospital Universitari de Bellvitge
Edifici antiga escola d’infermeria, 3a planta
Carrer Feixa Llarga, s/n
08907 L’Hospitalet de Llobregat
Tel. 932607500|Fax933327607
barcelonasud@gencat.cat
Laboratori de l’Àgencia de Salut Pública de
Barcelona (ASPB)
Av. Drassanes, 13
08001Barcelona
Tel. 934439400
lab@aspb.cat
Responsable: Riansares García
Catalunya Central
Subdirecció Regional a la Catalunya Central
Muralla del Carme, 7, plantes 1a i 5a
08241 Manresa
Tel. 93 875 33 82 | Fax 93 875 33 85
sub-direccio.cc@gencat.cat
Oficines territorials
Servei de Salut Pública al Solsonès, Bages, Berguedà i Anoia, seu Manresa
CAP Bages, C. Doctor Soler i March, 6, 5a planta
08242 Manresa
Tel. 93 874 88 01 | Fax 93 875 33 85
salutpública.sbb.cc@gencat.cat
Servei de Salut Pública al Solsonès, Bages, Berguedà i Anoia, seu Anoia
Av. Pau Casals, 21, baixos
08700 Igualada
Tel. 938829463
salutpública.anoia.cc@gencat.cat
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Servei de Salut Pública a Osona
Rambla de l’Hospital, 52
08500 Vic
Tel. 93 883 55 77 | Fax 93 883 5578
salutpública.osona.cc@gencat.cat
Camp de Tarragona
Sub-direcció Regional al Camp de Tarragona
Av. de Maria Cristina, 54
43002 Tarragona
Tel. 977224151 | Fax 977249641
aps.tar@gencat.cat
Oficines territorials
ETSP Baix Camp
Passeig Sunyer, 4-6
43201 Reus
Tel. 977010061 | Fax977010062
ETSP Baix Penedès
Passeig de la Unió, s/n
Tel. 977224151
43820 Calafell
ETSP Tarragonès
Avinguda de Maria Cristina, 54
43002 Tarragona
Tel. 977224151 | Fax 977249641
Laboratori de Salut Pública
Av. Maria Cristina, 54
43002 Tarragona
Tel. 977224151
jordi.lluis@gencat.cat
Responsable: Jordi Lluis
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Observatori de Salut i Medi Ambient del Camp
de Tarragona
Av. Maria Cristina, 54
43002 Tarragona
Tel. 977224151
osmact@gencat.cat
Girona Sub-direcció Regional a Girona
Plaça Pompeu Fabra, 1 (Edifici de la Generalitat
a Girona)
17002 Girona
Tel. 872 975 000
aps.girona@gencat.cat
Oficines territorials
Serveis de Salut Pública al territori de Girona Servei de Salut Pública a Girona Nord, seu Figueres
Carrer Clerch i Nicolau, 5
17600 Figueres
Tel. 972 943 702
aps.altemporda@gencat.cat
Servei de Salut Pública a Girona Nord, seu Sant
Feliu de Guíxols
Carrer Hospital, s/n
17220 Sant Feliu de Guíxols
Tel. 972 942 321
aps.baixemporda@gencat.cat
Servei de Salut Pública a Girona Nord, seu Olot
Carrer Valls Nous, 10
17800 Olot
Tel. 972 945 999
aps.garrotxa@gencat.cat
Servei de Salut Pública a Girona Nord, seu La
Bisbal d’Empordà
Carrer Aigüeta, 17
1717100 La Bisbal d’Empordà
Tel. 972 942 321
aps.baixemporda@gencat.cat
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Servei de Salut Pública a Girona Nord, seu Ripoll
Carrer Progrés, 22
17500 Ripoll
Tel. 675 786 636
aps.ripolles@gencat.cat
Servei de Salut Pública a Girona Sud, seu Girona
Carrer del Sol, 15
17004 Girona
Tel. 972 941 434
aps.girones@gencat.cat
Servei de Salut Pública a Girona Sud, seu Vilobí
d’Onyar
Carrer Empordà, 5
17185 Vilobí d’Onyar
Tel. 972 942 320
aps.selva@gencat.cat
Servei de Salut Pública a Girona Sud, seu Banyoles
Carrer Catalunya, 48
17820 Banyoles
Tel. 972 942 305
aps.plaestany@gencat.cat
Servei de Salut Pública a Girona Sud, seu Pineda de Mar
Carrer de Salvador Genís i Bech, 9
08397 Pineda de Mar
Tel. 972 942 320
aspcat.altmaresme@gencat.cat
Laboratori de Salut Pública a Girona
Carrer del Sol, 15
17001 Girona
Tel. 972 941 434
Laboratori.aps.girona@girona@gencat.cat
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Lleida
Subdirecció Regional a Lleida
Av. de l’Alcalde Rovira Roure, 2
25006 Lleida
Tel. 973701600 | Fax 973246562
aps.lleida@gencat.cat
Oficines territorials
ETSP Segrià
Av. de l’Alcalde Rovira Roure, 2
25006 Lleida
Tel. 973701625
eps.segria@gencat.cat
ETSP Garrigues
Av. Francesc Macià, 14
725400 Les Borges Blanques
Tel. 973701625
eps.garrigues@gencat.cat
ETSP Noguera
Carrer Angel Guimerà, 22
25600 Balaguer
eps.noguera@gencat.cat
ETSP Pla d’Urgell
Ctra. de Miralcamp, s/n
25230 Mollerussa
eps.pladurgell@gencat.cat
ETSP Segarra
Av. Duran i Sant Pere, s/n
25200 Cervera
eps.segarra@gencat.cat
ETSP Urgell
Ctra. de Guissona, s/n
25300 Tàrrega
eps.urgell@gencat.cat
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ETSP Ribagorça
Canaletes, s/n
25520 El Pont de Suert
eps.pallarsjussa@gencat.cat
Laboratori de Salut Pública
Av. Alcalde Rovira Roure, 2
25006 Lleida
Tel. 973701637
antoni.gelonch@gencat.cat
Responsable: Antoni Gelonch i Borras
Terres de l’Ebre
Servei Regional a les Terres de l’Ebre
Pl. de Gerard Vergés, 1
43500 Tortosa
Tel. 977441234 | Fax 977495438/39
aps.ebre@gencat.cat
Oficines territorials
ETSP Baix Ebre
Carrer Pare Alberca, 1
43520 Roquetes
Tel. 935513479|Fax 977446090
ETSP Montsià
Carrer de Logronyo, 5 baixos
43870 Amposta
Tel. 977280901|Fax 977708555
ETSP Ribera d’Ebre
Hospital Comarcal de Móra d’Ebre, 2a planta
Carrer de Benet Messeguer, s/n
43740 Móra d’Ebre
Tel. 977414037
ETSP Terra Alta
Carrer Povet de la Plana, s/n
43780 Gandesa
Tel. 977421659 | Fax 977421044
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Laboratori de Salut Pública
Av. Santa Teresa, 2-12
43590 Tortosa
Tel. 977503610
mariajosep.ferreres@gencat.cat
Responsable: M. Josep Ferreres i Canal

Generalitat de Catalunya

Carrer València 231, 6a
08007 Barcelona
Tel. 93 496 16 16
acm@acm.cat
www.acm.cat
@acm948

