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1. MARC	LEGAL	

 
Des  del  punt  de  vista  legal,  la  competència municipal  en  aquesta matèria  està 
determinada per l’art. 25.2.j) de la llei 7/1985, RBRL, amb la redacció donada per la 
llei 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (“Protección 
de la salubridad pública”). 
 
Les  funcions  i actuacions que  integren  l’esmentada competència, es  troben en  la 
normativa sectorial autonòmica vigent: La Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de Salut 
Pública. 
 
La  Llei  18/2009,  defineix  aquesta  com  el  conjunt  organitzat  d’actuacions  dels 
poders públics  i del conjunt de  la societat per mitjà de  la mobilització de recursos 
humans  i materials per a protegir  i promoure  la salut de  les persones, en  l’àmbit 
individual i col∙lectiu, prevenir la malaltia i tenir cura de la vigilància de la salut.  
 
De manera general, el  seu article 6 diu que  són prestacions en matèria de  salut 
pública, entre d’altres: 
 

 La vigilància de la salut pública. 
 La promoció de la salut i la prevenció de la malaltia. 
 La protecció de la salut i la seguretat alimentàries. 
 La promoció dels factors de protecció i la prevenció en front de les substàncies que 

poden generar abús, dependència i altres addiccions. 
 La promoció de la salut mental, afectiva, sexual i reproductiva. 
 La promoció de l’activitat física i l’alimentació saludable. 

 
En el seu article 52, estableix, concretament, que els municipis han de prestar els 
següents serveis mínims en matèria de salut pública: 
 

 Educació sanitària en l’àmbit de les competències locals. 
 Gestió del risc per a la salut derivat de la contaminació del medi. 
 Gestió del risc per a la salut pel que fa a les aigües de consum públic. 
 Gestió del risc per a la salut als equipaments públics i als llocs habitats, incloses les 

piscines. 
 Gestió  del  risc  per  a  la  salut  en  les  activitats  de  tatuatge, micra  pigmentació  i  

pírcing.  
 Gestió del risc per a la salut derivat dels productes alimentaris en les activitats de 

comerç minorista, del servei i la venda directa d’aliments preparats al consumidor, 
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 altres 
establiments o per a punts de venda. 

 Gestió  del  risc  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. 

    4 
 

 Altres  activitats  de  competència  dels  ajuntaments  en matèria  de  salut  pública, 
d’acord amb la legislació vigent en aquesta matèria. 
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2. MISSIÓ	
 
El  Servei  de  Salut  dirigeix  i  gestiona  els  equips  de  salut  pública  municipal. 
S’encarrega de vetllar per  la salut de  les persones residents  i visitants de  la ciutat 
de  l’Hospitalet, així com per mantenir  i millorar els paràmetres de salubritat de  la 
mateixa.  Desenvolupa  per  tant  polítiques  que  promocionen  un  conjunt 
d’actuacions  i prestacions destinats a promoure els hàbits de vida saludable en el 
marc de Salut 2020 de  la OMS. L’objectiu és millorar  la salut de  la comunitat  i  la 
seguretat  de  la  població.  Aquest  Servei  té  la  voluntat  d’exercir  plenament  les 
competències municipals i les tasques que se’n derivin de l’exercici de: la protecció 
i la promoció de la salut; la prevenció de la malaltia i dels seus factors de risc i de 
l’autoritat sanitària de la ciutat.  
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4. MODEL	DE	GESTIÓ/PLA	DE	QUALITAT	
 
El Servei de Salut, disposa segons l’organigrama adjunt, de  tres seccions: Secció de 
Salut Pública, Unitat de Salut Ambiental i Laboratori, i Unitat jurídic‐administrativa.  
 
La  Qualitat  és  una  realitat  en  la  nostra  organització  i  una  aspiració  de  tot  el 
personal.  Identificar  i  documentar  els  processos  facilita  la  millora  continua 
mitjançant les accions de millora i conèixer millor els clients. 
En  el  Laboratori  i  en  els  equips  d’Inspecció  de  Seguretat  Alimentaria,  Salut 
Ambiental,  i Protecció d’Animals  s’han dut a  terme enquestes de  satisfacció dels 
clients.  La  valoració mostra  els  nivells  de  satisfacció,  i  al mateix  temps  permet 
identificar àrees de millora per al futur.  
 
5. CERTIFICACIONS	
 
EQUIPS D’INSPECCIÓ DE SALUT PÚBLICA 
 

• Certificació ISO 9001:2008  
• Establiment Tècnic Col∙laborador de l’Agència Catalana de l’Aigua (nivell A) 

 
LABORATORI DE SALUT PÚBLICA 
   

• Certificació ISO 9001:2008 
• Establiment Tècnic Auxiliar Col∙laborador de  l’Agència Catalana de  l’Aigua 

(nivell A) 
• Laboratori  autoritzat  per  la  Direcció  General  de  Salut  Pública  de  la 

Generalitat, amb el número de registre R5‐069‐95 
• Laboratori homologat pel Ministerio de Sanidad y Consumo. 
• Laboratori  inscrit  amb  el Nombre  298  com  “Reconegut  en  el Registre  de 

Laboratoris  Agroalimentaris  de  Catalunya.  Generalitat  de  Catalunya, 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i  Medi Natural”. 

 
6. CATÀLEG	DE	PRODUCTES	I	SERVEIS	
 
Laboratori de Salut Pública 

   
Els  serveis  analítics  que  ofereix  el  Laboratori  de  Salut  Pública  són  una  eina 
important en la protecció de la salut, ja que permeten identificar i quantificar de 
forma  objectiva  el  risc  químic,  microbiològic  i  físic  present  en  els  aliments, 
l’aigua, el medi ambient i els productes de consum. 
Dona  suport  analític  als  programes  de  vigilància  i  control  dels  negociat  de 
seguretat alimentaria i salut ambiental. 
 
 Anàlisis i suport  a programes de seguretat alimentària. 
 Anàlisis i suport a programes de control d’aigües de consum. 
 Anàlisis i suport a programes de salut ambiental. 
 Anàlisis i suport  a programes de consum. 
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Seguretat alimentària 
 
L’objectiu és controlar el risc derivat dels aliments, i és per aquest motiu que es 
realitzen accions de vigilància i control sanitari de totes les activitats alimentàries 
d’àmbit municipal que es porten a terme a L’Hospitalet. La redacció d’informes 
sanitaris per a la Ponència Tècnica Municipal 

 
 Vigilància i control d’establiments minoristes d’alimentació. 
 Vigilància i control d’establiments de restauració. 
 Vigilància i control d’establiments de menjadors col∙lectius. 
 Vigilància i control d’activitats alimentàries no sedentàries. 
 Vigilància i control de mercats municipals. 
 Intervencions per demanda (denúncies ciutadans). 
 Activitats formatives i participació en comissions tècniques intermunicipals. 
 Atenció, consultes  i sol∙licitud de dades de  temàtica de seguretat alimentaria  

per a centres educatius, entitats ciutadanes i particulars. 
 Informes sanitaris per llicències d’obertura. 

 
Salut Ambiental 
 
Es  desenvolupen  diferents  accions    tècniques,  tant  d’inspecció  per  demandes, 
com de programes de control sistemàtic,  com mesurament  de paràmetres físics 
(temperatures,  soroll,  etc.),  i  presa  de mostres    (aigües, mostres  biològiques, 
etc.), a més de la lluita integrada contra les plagues urbanes. Igualment  s’actua  
en programes per a la millora de condicions  ambientals més saludables. Així com 
la redacció d’informes sanitaris per a la Ponència Tècnica Municipal. 

 
 Vigilància i control de les aigües de consum humà (R.D. 140/03). 
 Vigilància  i  control  d’abocaments  d’aigües  residuals  industrials  (Reglament 

Metropolità Regulador d’Abocaments d’Aigües Residuals). 
 Vigilància i control d’aigües lúdiques en poliesportius. 
 Vigilància i control d’instal∙lacions de risc de legionel∙la. 
 Vigilància i control en sorreres en àrees de joc infantils. 
 Gestió en la millora de la qualitat sonora ambiental, 
 Coordinació  amb  els  diferents  departaments municipals  en  l’elaboració  del 

Mapa de Capacitat Acústica  i del Pla d’Acció de  Soroll de  la  ciutat  segons  la 
normativa. 

 Intervencions per demanda (denúncies ciutadans). 
 Informes sanitaris per llicències d’obertura. 
 Atenció, consultes  i sol∙licitud de dades de temàtica sanitària ambiental per a 

centres educatius, entitats ciutadanes i particulars. 
 Programa de millora de la qualitat de l’aire, i d’informació meteorològica i del 

clima. 
 Vigilància i lluita integrada contra plagues urbanes. 
 Vigilància i control ambiental de plagues als edificis municipals. 
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De la mateixa manera, a partir de denúncies realitzades pels ciutadans, s’intervé 
sanitàriament  sobre  els  elements  comuns  de  les  finques,  solars  i  habitatges 
abandonats.  
 

 Vigilància  i  Control  dels  riscos  sanitaris  relacionats  amb  l’exclusió  social  i 
l’habitatge. 

 Programa de solars. 
 

Altres activitats de Protecció de la Salut 
 

En el context del control sanitari dels espais de pública concurrència,  es realitza 
la gestió del risc sanitari de totes  les activitats que potencialment poden  incidir 
en la salut del ciutadà.  
 
 Vigilància i control d’activitats de pírcing, tatuatges i micra pigmentació. 
 Elaboració  d’informes  tècnics  d’obertura  d’activitats  amb  incidència  sobre  la 

salut: Clíniques dentals, farmàcies, .... 
 Policia sanitària mortuòria. 

 
Unitat Social 
 
La Unitat Social és referent per  temes socials dins dels serveis de salut, oferint 
assessorament,  suport  i  coordinació  a  la  resta  de  professionals  del  servei. 
Realitza un diagnòstic sociosanitari en relació als problemes d’insalubritat greu i 
d’exclusió  social,  visites  d’inspecció,  acompanyaments,  etc.  Elabora  plans  de 
treball i derivacions als serveis corresponents. 
En relació a les problemàtiques de salut pública amb rics psicosocials i/o personal 
associades  als  casos  d’insalubritat  greu  i  exclusió  social,  s’han  de  tractar  des 
d’una  visió  globalitzadora,  interdisciplinar  i  participativa  amb  l’usuari,  on 
s’interrelacionen en  l’àmbit  individual, psico‐socio‐sanitari  i comunitari;  ja   que 
en  la majoria  dels  casos  també  afecten  a  tercers:  Veïns,  familiars,  l’entorn... 
ocasionant importants problemes i/o conflictes de convivència i cohesió social. 
 
Protecció d’animals 
 
Desenvolupament  de  les  actuacions  relatives  a  la  protecció  dels  animals, 
especialment  els  animals  de  companyia,  tenint  especial  cura  per  garantir  la 
tinença  responsable,  la  convivència  entre  persones  i  animals,  i  foment  de 
l’adopció. També l’establiment i manteniment de colònies controlades de gats de 
carrer seguint el protocol de captura, esterilització  i retorn dels animals al punt 
d’origen, integrant‐los adequadament a la realitat urbana. 

 
 Vigilància i Control normativa Protecció d’animals. 
 Registre censal d’animals de companyia i gossos potencialment perillosos. 
 Gestió d’animals de companyia perduts i abandonats. 
 Gestió de colònies de gats de carrer. 
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Salut Comunitària 
 
La   ciutat està adherida a  la Fase VI de  la Red Europea de Ciudades Saludables, 
que té com a base d’intervenció l’estratègia de l’ OMS Salut 2020. 
Es  realitzen  actuacions  de  Promoció  de  la  Salut  i  Prevenció  de  la Malaltia  per 
fomentar la salut individual i col∙lectiva, tenint en compte les dimensions físiques, 
psicològiques i socials. 
Es desenvolupen programes dirigits a tota la població, prioritzant els sectors més 
vulnerables, per avançar en esperança de vida amb bona salut. 
Les nostres  intervencions van dirigides a  la promoció d’estils de vida saludable, 
prevenció  de  malalties  cròniques  no  transmissibles  (Obesitat,  Hipertensió, 
diabetis,  cardiopaties,  etc.),  així  com  a prevenir  el  consum de  substàncies que 
creen addicció i fomentar una sexualitat responsable. 

 
Punt d’Informació de Salut Jove 
 

S’ofereix una atenció  preventiva i de qualitat en relació a les necessitats de salut 
dels adolescents i joves. 
Es facilita    la promoció d’actituds  i hàbits saludables,  i  la   detecció de factors de 
risc  en  relació  a  les  pràctiques  sexuals,  el  consum  de  substàncies  tòxiques, 
l’alimentació    saludable,  la  salut mental  i altres  situacions d’abusos, des de  les 
vessants  individual i comunitària: 
 
 Atenció i assessorament individualitzat: 

o Les primeres relacions sexuals. 
o Test d’embaràs. 
o La píndola de l’endemà. 
o Mètodes anticonceptius. 
o Interrupció voluntària de l’embaràs. 
o Infeccions de transmissió sexual. 
o Hàbits  saludables. 
o Consum  de  substàncies  tòxiques  (alcohol,  tabac,  cànnabis  i  altres 

drogues). 
o Realització de la prova ràpida del VIH. 
o Atenció psicològica. 
o Consulta sexològica. 

 
 Actuacions de prevenció comunitària: 

o Programa Maleta Pedagògica: 
 Programa Sexualitat i Contracepció:  
Tallers adreçats als alumnes de ESO, cicles formatius i PQPi, etc. 
Teatre: “El diari vermell de la Carlota” 

 Programa Prevenció d’hàbits tòxics:  
Tallers adreçats als alumnes de ESO, cicles formatius i  PQPi, etc. 
Teatre: “No em ratllis” 
Programes “Órdago”, “ Aventura de la vida”i “ Esportmania” 

 Exposició :”Controles?” 
 Xerrades per infractors de substàncies tòxiques a la via pública. 
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Altres activitats comunitàries 
 

 Activitats  de  sensibilització  en  la  prevenció:  Dia  Mundial  de  la  Salut,  Dia 
Nacional de la Nutrició, Dia Mundial del Glaucoma, Dia Mundial d’acció  contra 
la Sida , etc. 

 Xarxa d’Atenció a la Infància de 0 a 6  de Bellvitge 
 Taula de Salut Comunitària de Collblanc‐Torrassa 
 Taula Sectorial de Cohesió Social del Consell de Ciutat. 
 Assessorament en salut a centres educatius 

 
Programa l’Hospitalet Saludable 
 
Es  desenvolupa conjuntament amb el Servei d’Esports i Joventut, es consolida en 
la realització d’activitats de promoció de la salut desenvolupant: 
 

 Tallers d’alimentació saludable: “Esmorzem bé!”, “Cuina per a  joves atrevits”, 
Joc de la Dieta Mediterrània”, “Cuina sense pares”,etc. 

 Exposició “Menja bé, tu hi guanyes! 
 Tallers de salut bucodental  
 Exposició: “Cuida’t les dents” 
 Activitats d’activitat física com caminades, tai‐txi, etc. 
 Programa “Feu salut, pugeu per les escales” als edificis municipals. 

 
Programa d’intercanvi de xeringues (PIX) 

 
És  un    programa  per  la  reducció  de  danys  ,  educació  sanitària  i  recolzament 
psicosocial a través de  l’  intercanvi de xeringues que consisteix en contactar de 
forma  directa  amb  els  consumidors  de  drogues  per  via  parenteral,  en  risc 
d’exclusió  social,  facilitant‐los  un  Kit  de  material  renovable  i  estèril  de 
venopunció  i  d’intercanvi  de  la  xeringa  utilitzada,  així  com  la  recollida  de 
xeringues  en  la  via  pública  de  les  zones  de  consum,  evitant  així  possibles 
afectacions a la salubritat pública. 
 
Atenció podològica a la gent gran 

 
Atenció  podològica  integral  de  diagnòstic,  tractament  podològic  i  controls 
successius. Educació sanitària en autocura individual i en petits grups. 
Atenent  a  les persones  a partir dels    65  anys  i  a persones  amb pocs  recursos 
econòmics  i/o  amb  problemes  de  salut  (diabetis,  cardiopaties,  ceguesa...)  a  
partir de  60 anys. 

 
7. UNITAT	JURÍDICO‐	ADMINISTRATIVA		

 
En  aquest  sentit,  i  dintre  de  l’estructura  del  Servei  de  Salut,  l’equip  Jurídic  ‐ 
administratiu desenvolupa una tasca de caràcter transversal, que consisteix en 
la  tramitació  i  seguiment dels expedients que genera  l’efectiva prestació dels 
esmentats serveis, a la vegada que garanteix l’adequació a la legalitat de totes 
les actuacions i/o intervencions que es duen a terme des del Servei.  
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8. INDICADORS	D’AVALUACIÓ	
 

Aquests  indicadors reflecteixen  la producció  i  l’activitat realitzada. Es tracta d’una 
exposició ordenada d’acord al catàleg de serveis i organitzada en els grans eixos de 
treball dels serveis de salut pública. 

 
8.1. NEGOCIAT	DE	LABORATORI	DE	SALUT	PÚBLICA	

 
LABORATORI DE SALUT PÚBLICA 

Seguretat Alimentària ‐ Mostres analitzades, segons procedència:                     349 
   Serveis de l' Ajuntament:  310 
              Programa de restauració i establiments minoristes  66 
              Programa de restauració col∙lectiva social (llars d'infants)  78 
              Programa de restauració col∙lectiva social (escoles i casals)  16 
              Programa d'aliments en mercats  150 

Programa de control de superfícies en mercats  0 
   Serveis municipals d'altres ajuntaments (Convenis)  5 
   Empreses i particulars  21 
   Exercicis d'intercomparació  13 

Aigües de Consum ‐ Mostres d'aigües analitzades, segons procedència:    304 
   Serveis de l'Ajuntament  246 
      Control de l'aigua a l'aixeta del consumidor  182 
      Control mensual de l'aigua de consum humà a la xarxa de distribució  64 
   Serveis d'altres ajuntaments (Convenis)  36 
   Empreses i particulars  15 
   Exercicis d'intercomparació  7 
Control Ambiental ‐ Mostres  analitzades, segons procedència:                   1.078 
  Serveis de l' Ajuntament  782 
      Programa de vigilància i control d'instal∙lacions de risc de legionel∙la  261 
      Programa d'aigües lúdiques en poliesportius i autocontrols  260 
      Programa de control de superfícies en poliesportius   245 
      Programa de control d'abocaments d'aigües residuals industrials  2 
      Programa de vigilància i control de sorrals en llars d'infants i CEIP's  14 
      Observació i identificació de vectors  0 
      Suport a altres serveis municipals (OMIC, Manteniment via pública,...)  0 
   Serveis d'altres ajuntaments (Convenis)  27 
      Programa d'aigües lúdiques en poliesportius   9 
   Programa de vigilància i control de sorrals   18 
   Empreses i particulars  265 
   Exercicis d'intercomparació  30 

Consum ‐ Mostres de programes de consum analitzades, segons procedència:    43 
   Serveis de l’Ajuntament  12 

Empreses i particulars  31 
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VALORACIÓ QUALITATIVA 
 
El nombre de mostres analitzades pel Laboratori Salut Pública     ha augmentat un 
10%, respecte a l’any anterior. 
 
Això  ha  estat  principalment  per  l’increment  de  les  mostres  provinents  dels 
programes  de  Seguretat  Alimentària  (sobretot  programa  Mercats)  y  de  Salut 
Ambiental (sobretot programa Prevenció Risc Legionel∙la i Control de Polisportius). 
 
Per contra, hi ha hagut una disminució del nombre de mostres d’aigües residuals 
dona que no hi ha hagut conveni amb AMB. 
 
També  hi  ha  hagut  un  augment  considerable  de  les  mostres  provinents 
d’empreses  i  particulars  i  que  les mostres  de  convenis  amb  altres Ajuntaments 
s'ha conservat igual. 
 
Cal fer menció també a la dedicació i esforç que ha hagut de fer tot el personal del 
laboratori  per  poder  adequar  els mètodes  d’assaig  a mètodes  validats  amb  els 
seus  càlculs  d’incertesa,  requisit  indispensable  per  aconseguir  l’any  vinent 
l’Acreditació UNE‐EN‐ISO 17025. 
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Serveis d'altres ajuntaments 
(Convenis) 
Empreses i particulars

Exercicis d'intercomparació



 SERVEI DE SALUT 
                      MEMÒRIA 2017 
 

    14 
 

8.2. NEGOCIAT	DE	SEGURETAT	ALIMENTÀRIA	
 

SEGURETAT ALIMENTÀRIA 
Vigilància i control d'establiments d'alimentació  
   Inspeccions a establiments minoristes     470 
   Inspeccions a locals de restauració      487 
Comunicació prèvia. Canvis de titular  392 

   Declaracions responsables minoristes     137 
Vigilància i control de menjadors col∙lectius 
   Inspeccions a llars d'infants     34 
   Inspeccions a menjadors escolars     53 
   Inspeccions a menjadors de casals, residències i centres de dia  21 
   Inspeccions de locals de restauració d'establiments hotelers  5 
   Declaracions responsables menjadors socials  21 
Accions Especials 
   Tancaments temporals d'establiments     42 
   Precintes de forn     8 
   Inspeccions per a recollida de mostres     ‐ 
   Recollida de mostres     266 
   Recollida de mostres "ON LINE"     546 
   Inspeccions aliments comissats     11 
   Comisos d'aliments en establiments de comerç minorista (kg)  967 
   Realització de dossiers informatius segons activitat   529 
   Atenció al públic      110 
   Actes de Transport urbà d'aliments     ‐ 
Inspeccions Nocturnes en col∙laboració amb la Guàrdia Urbana  ‐ 

Vigilància i control d'activitats alimentàries no sedentàries   

   Inspecció i/o control d'activitats alimentàries no sedentàries  ‐ 
   Informes sanitaris favorables per instal∙lacions temporals  199 
   Comisos d'aliments de venda ambulant i transport (kg)  ‐ 

   Inspeccions a establiments de restauració i venda d'aliments en fires i 
congressos  17 

 Vigilància i control de Mercats Municipals    
   Inspeccions parades      515 
   Inspeccions espais comuns, càmeres, magatzems i vehicles  498 
   Inspeccions amb acta     15 
   Recollida de mostres      42 
   Informes sobre projectes d'obres i assessorament tècnic  3 
Intervencions  per demanda 

   Inspeccions establiments/locals  per tal de donar resposta a les denúncies  
d'usuaris  92 

   Numero de denúncies     41 
Informes sanitaris per llicències d'obertura 
   Nombre d'informes     60 
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VALORACIÓ QUALITATIVA 
 

A. Recursos humans: 
 
- 1 inspector és baixa per jubilació a Juny 2017.  
- 1 Auxiliar d’inspecció baixa per ITL a juliol 2017. 
 
Malgrat les baixes de personal s’han complert els objectius prioritaris dels 
programes de Gestió del Risc. Ha calgut, però, modificar les freqüències 
d’inspecció en activitat de menys risc. 
S’ha continuat prioritzant els controls in situ i la presa de mostres selectives, 
passant de 159 (any 2016) a 266 (any 2017). 
 

B. Es constata un augment de totes les activitats alimentàries que denota 
un increment significatiu de l’economia de la Ciutat: 
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 >50% en canvis de nom. 
 >10% llicències de nova obertura. 
 >20% en fires i no sedentàries, essent 199 

 
Entregues a emprenedors de material per elaborar memòries o prerequisits, 
un augment del 60% (529 entregues). 
 

C. Disminució de denúncies – 20%. Al 2016 la disminució va ser del 16%. 
 

 Tancaments cautelars: 42 . Igual que l’any 2016 que va ser un 61, 
5% superior al 2015.Es considera una mesura molt eficaç que 
l’operador no pot reprendre l’activitat sense la correcció de les 
infraccions sanitàries. 

 
 Precinte de maquinària: 

 
 Any 2016:  1 
 Any 2017:  8 
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8.3. NEGOCIAT	DE	SALUT	AMBIENTAL	
 

SALUT AMBIENTAL 
Vigilància i control d'aigües de consum humà 
   Nombre de mostres   245 
   Nombre de mesures in situ  490 
   Nombre de fitxes  176 
Vigilància i control d'abocaments d'aigües residuals industrials 
   Nombre d'inspeccions     ‐ 
   Nombre de mostres   ‐ 
Vigilància i control  d'aigües lúdiques en poliesportius 
   Nombre d'inspeccions     18 
   Nombre de mesures in situ  206 

Nombre de mostres de vasos   31 
Control de superfícies en poliesportius  ‐ 

   Verificació autocontrols vasos   230 
   Verificació autocontrols superfícies   245 
Vigilància i control  d'instal∙lacions de risc de legionel∙la 
Nombre d'inspeccions: 
   Torres de refrigeració i condensadors evaporatius  9 
   Instal∙lacions d'Aigua Calenta Sanitària amb acumulador i sistema de retorn  69 
     Instal∙lacions d’aigua climatitzada amb agitació constant (Jacuzzis)  10 
     Instal∙lacions municipals de baix risc  66 
Nombre de mostres: 
      Torres de refrigeració i condensadors evaporatius  14 
      Instal∙lacions d'Aigua Calenta Sanitària amb acumulador i sistema de retorn  131 
      Instal∙lacions d'Aigua climatitzada amb agitació constant (Jacuzzis)  69 
      Instal∙lacions municipals de baix risc  110 
Vigilància i control de salubritat en sorreres en àrees de joc infantil 
   Nombre d'inspeccions     7 
   Nombre de mostres   15 
Gestió en la millora de la qualitat sonora ambiental 
   Nombre d'actuacions Pla d'Acció Municipal  (aprovació)  10 

Nº  d'actuacions en l'actualització de la Mapa Estratègic de soroll ambiental  5 
Intervencions per demanda 

Nombre de denúncies  284 
Inspeccions  per tal de donar resposta  a les denúncies del usuaris  276 
Nombre de mostres/mesuraments  24 

Informes sanitaris per llicències d'obertura 
Informes sanitaris   40 

Atenció a consultes i sol∙licitud de dades de temàtica sanitària ambiental per a centres 
educatius, entitats ciutadanes i particulars 

Nombre de consultes  15 
Formació d’alumnes en pràctiques  3 
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Programa de millora de la qualitat de l'aire i d'informació meteorològica i del clima 
Nombre de dades recollides d'immissió de contaminants atmosfèrics  15.000

Informes sol∙licitats  i  sol∙licitud de dades meteorològiques   108 
Nombre de registres meteorològics automatitzats  50.000

Vigilància i lluita integrada contra les plagues urbanes 
   Coloms:  
      Nombre d’actuacions de sensibilització ciutadana (Tasques Informatives)   300 

Nombre d'actuacions de captura passiva (punts negres)  9 
      Nombre de coloms retirats:  355 

Captura activa (xarxa)  ‐ 
Captura passiva (gàbies)  355 

   Mosquits: 
Nombre d’actuació per la prevenció contra el mosquit tigre (fulletons)  200 

      Nombre d'actuacions de l'SCM  221 
      Nombre de tractaments larvicides de l'SCM ‐ INDRETS  70 
      Nombre de tractaments larvicides de l'SCM ‐ EMBORNALS  13.700

   Rosegadors: 
      Plans de desratització clavegueram sistemàtic  841 

Plans de desratització clavegueram per demanda  476 
      Visites i/o inspeccions realitzades pels tècnics del Negociat  373 
   Blàtids:    
      Plans especials desinsectació clavegueram sistemàtics  2.215

Plans de desinsectació clavegueram per demanda  374 
      Visites i/o inspeccions realitzades pels tècnics del Negociat  513 
   Altres plagues: 
      Plans de desinsectació per altres plagues per demanda  5 
      Visites i/o inspeccions realitzades pels tècnics del Negociat  9 
Vigilància i control ambiental de plagues als edificis municipals 
   No. d'edificis municipals amb actuacions programades  114 

No. de visites de seguiment periòdic   880 
   No. de visites extraordinàries en edificis municipals  51 
Programa d’Habitatge i Solars  

Nombre d'expedients relacionats amb indrets no habitats  24 
Nombre d'expedients relacionats amb indrets habitats   52 
Nombre de solars inventariats dins dels programa de solar  140 
Visites d'inspecció realitzades  58 
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VALORACIÓ QUALITATIVA 
 
En el programa de aigües de consum humà va haver una disminució d’incidències 
puntuals en les fonts públiques. Quant al programa d’aigües residuals, no va haver 
conveni  amb  AMB.  En  el  control  de  les  aigües  lúdiques  (poliesportius),  es  va 
augmentar  lleugerament el nombre d’inspeccions  i mostres portant per  tant un 
control efectiu, segons la normativa. Igualment els control de legionel∙la: sobre tot 
instal∙lacions  d’alt  risc  van  augmentar  considerant  la  incorporació  de  noves 
instal∙lacions  a  controlar  (Mercat  de  al  Florida,  Escola  de  Música.,  etc).,  i 
augmentant el nombre de mostres, per tal de complir de forma exhaustiva amb  la 
normativa establerta. 
 
En la gestió per a la millora  de la qualitat sonora, es va fer la revisió del Pla d’Acció 
de Soroll.  
 
En el programa d’atenció a les demandes ciutadanes va haver un increment en les 
demandes d’insalubritat en llocs habitats amb afectació veïns.  
 
En  el  control  de  plagues  d’aus  urbanes  es  varen  augmentar  las  accions  de 
sensibilització ciutadana. 
 
En  quan  a  control  mosquits,  van  disminuir  les    demandes  puntuals  que  ens  
indiquen    la  reducció  de  possibles  focus.  No  obstant,  es  van  mantenir  les 
actuacions  sistemàtiques  programades  i  tractaments  preventius  en  el  Llocs  de 
Vigilància Especial  sempre en coordinació amb el Servei de Control de Mosquits, i 
també en el control de les arbovirosis. 
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Quant a  les plagues de rosegadors van augmentar els  tractaments, per diferents 
causes entre d’altres   el canvi climàtic. Pel que respecta als escarabats en  l’espai 
públic,  es  va  fer  una  campanya  divulgativa  ciutadana,  que  va  suposar  un 
incrementar de demandes i tractaments en época estival. 
 
Arrel de  la professionalitat,  formació  i experiència de  l’equip  tècnic,  també  s’ha 
participat   de  forma activa    com a ponents  (jornades) en àmbits d’insalubritat  i 
plagues    i  control  ambiental  i  també participant  com experts    (grups  tècnics de 
treball) en  àmbits de control de legionel∙la i control sanitari de piscines. 
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8.4. ALTRES	ACTIVITATS	DE	PROTECCIÓ	DE	LA	SALUT	
 

ALTRES ACTIVITATS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT 

   Inspeccions sanitàries d'establiments de tatuatge i pírcings estables  11 
   Verificacions d'establiments de tatuatge i pírcings no estables  0 
   Autoritzacions sanitàries de funcionament  6 
   Inspeccions d'altres activitats (clíniques odontològiques, farmàcies, ...)  0 

Actes Policia Sanitària Mortuòria  0 
 

8.5. UNITAT	SOCIAL	
 

UNITAT SOCIAL 

   Exclusió social en habitatges amb problemes greus d'insalubritat: 
Núm. expedients nous  41 

      Seguiments d’expedients  25 
Núm. expedients tancats  29 
Neteges de Xoc  12 

   Exclusió social de persones amb condicions higièniques deficients: 

    
Entrevistes amb afectats i/o amb familiars de les persones amb 
problemes d'exclusió social  195 

      Visites d'acompanyament coordinades amb altres departaments  105 
      Visites de seguiment a domicili   87 
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VALORACIÓ QUALITATIVA 
 

Continua l’increment de casos nous  i també el numero de casos  resolts  i tancats 
envers  l’any  anterior,  alguns  d’aquests  casos  ja  es  venien  treballant    en  l’any 
anterior  donada  la  complexitat    dels mateixos,  i  per  altra  s’ha  produït  alguns 
èxitus,  ingressos    a  residencies,    hospitals  salut mental  i  altres  s’han  solucionat 
satisfactòriament.  
 
En  quant  a  la  demanda,  i  com  ens  arriben  el  casos  a  la Unitat  Social,    podem 
agrupar en dos blocs majoritaris:  

• un 38’8%    són de  Serveis  Socials Municipals  i Treballadores  socials dels 
ambulatoris, sociosanitaris,hospitals.  

• I un altre 34% arriba pel TIC.  
 
La  resta  de  casos  arriben  via:  Administradors,  Comunitats  de  veïns,  Família, 
Negociat de protecció dels animals, Negociat de salut ambiental. 
 
La mitjana d’edat ha estat en dones 67,8  i en els homes 65 anys. Per gènere el 
51’2% dones i el 46’3% els homes . 
En aquest any  s’han detectat el 53% del  casos viuen  sols  i el 46’3%   viuen amb 
algun familiar ( pare, o mare, o  parella) .  
 
En quant a  les neteges de xoc, totes han anat a càrrec de  la família, excepte una 
que ha quedat assumida econòmicament pel departament de Dependència, degut 
a que era un cas que no ha estat derivat al Servei de Salut. Tot  i que, des de  la 
Unitat  Social  i el Negociat de  salut ambiental  s’ha donat assessorament  tècnic  i 
treball de  suport a  la comunitat de veïns  i coordinació amb els  servis de  salut,  i 
elaboració  d’informes  pel  Jutjat  per  demanar  autorització  per  la  neteja  i  ingrés 
involuntari a una residencia. 
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En  quant  a  la  Formació    la Unitat  Social    forma  part    com  a  cap  de  pràctiques 
curriculars  del Grau de Treball Social de la UB en el període de febrer a maig. 
 
La Unitat social hem estat convidats pel departament de Sanitat  de l’ Ajuntament 
de  Granollers,  per  explicar  el  funcionament  i  experiència  de  treball  d’aquesta 
Unitat  referent a com abordar els casos de greu  insalubritat amb persones amb 
trastorn  d’acumulació.  Aixímateix  hem  participat  de  forma  coordinada  amb  els 
Negociat de Protecció dels animals  i de Salut Ambiental,  l’Assessoria  Jurídica del 
Servei    i  la Unitat de psiquiatria de  l’EMSE(Hospital del Mar) per tal de participar 
en unes jornades municipals organitzades per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
(febrer 2017) i per l’Ajuntament de Tarragona (novembre 2017). 
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8.6. NEGOCIAT	DE	PROTECCIÓ	D’ANIMALS	
 

PROTECCIÓ DELS ANIMALS 

 Vigilància i Control Normativa  
  Intervencions per Demanda:    
     Nombre d'expedients oberts  526 
     Expedients tancats   487 
     Inspeccions realitzades  168 
     Compareixences  36 
     Sol∙licituds d'Expedient Sancionador  288 
  Tipus de Problemàtiques dels expedients: 
     Molèsties per animals  110 
     Colònies no controlades de gats  21 
     Maltractament animals de companyia  25 
     Denúncies policials  255 
     Mossegades  23 
     Nuclis zoològics  2 

Fauna Autòctona Protegida  0 
     Altres: 

Req. recollida animal trobat abandonat i/o perdut  28 

Req. llicència gos  potencialment perillós  45 

Renúncia animal per motius socioeconòmic  2 

Req. alta al Cens Animals companyia  2 

Rescat d'animals atrapats  1 

Sol∙licitud informació  1 

Brutícia a via pública per animals  2 

Resta  9 
 Registre Censal d'Animals de Companyia i Gossos Potencialment Perillosos 
  Moviments al Cens Municipal:    
     Altes d'Animals de Companyia  1.337 
     Baixes d'Animals de Companyia  60 
     Llicències Gossos Potencialment Perillosos  154 
 Gestió d'Animals de Companyia Perduts i Abandonats 
  Entrades al Centre d'Acollida:
     Gossos  212 
     Gats  101 
     Fures  3 

Aus  74 
     Altres  26 
  Promoció de l'Adopció: 
     Gossos  112 
     Gats  77 

Altres  42 
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  Retornats al Propietari: 
     Gossos  91 

Gats  12 
     Fures  1 
  Renúncies d'Animals: 
     Gossos  16 

Gats  0 
Eutanàsies: 

     Gossos  2 
Gats  5 
Fures  0 

  Animals Microxipats  210 
 Gestió de Colònies Controlades de Gats de Carrer  
  Nombre de Colònies de la Ciutat  88 
  Nombre de Colònies Intervingudes  66 
  Animals intervinguts en el programa C.E.R.: 
     Femelles  117 
     Mascles  111 
     Eutanàsies  20 

Atenció veterinària  108 
 
 

 
 

VALORACIÓ QUALITATIVA 
 
Els  programes    han  continuat  amb  la  tendència  dels  darrers  anys  al  increment 
quantitatiu. S’ha produït un  augment del número d'expedients per demanda, que 
ronda el 27%  respecte  l’any  anterior, del número de  colònies de  gats de  carrer 
creades i intervingudes, i també especialment de les actuacions veterinàries sobre 
els gats ja esterilitzats, que suposa un 19% respecte a l’any 2016.  
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En quant al cens d’animals de companyia, es desaccelera el número de sol•licituds 
en relació a  l’any 2016  (en el que  la Guàrdia Urbana va fer campanya específica) 
però la tendència general continua alcista.  

Es  de  destacar  també  l’estabilització  en  el  nombre  de  llicències  de  gossos 
potencialment perillosos sol•licitades. 

Es  frena  la  millora  dels  anys  anteriors  en  la  recuperació  per  part  dels  seus 
propietaris dels animals de companyia trobats a  la via pública, amb una  lleugera 
disminució  en  relació  a  l’any  2016,  tot  i  que  aquesta  disminució  no  és  gaire 
significativa.  

S’ha continuat amb  les activitats de divulgació  i sensibilització  (Cicle de xerrades 
“L’Hospitalet Animal”, “stand” a Festa Major El Gornal,  l’Event “Forever Friends” 
amb  la  col•laboració  de  DIA‐CLAREL  i  l’Exposició  “AmaGats”,  sobre  els  gats  de 
carrer), amb el inici de les activitats al carrer de la Protectora de Granollers. 

Finalment, es consolida la preocupant tendència a l’alça de l’augment del número 
de recollides d'altres animals diferents dels de companyia (especialment aus). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 SERVEI DE SALUT 
                      MEMÒRIA 2017 
 

    27 
 

8.7. NEGOCIAT	DE	SALUT	COMUNITÀRIA	
 

SALUT COMUNITÀRIA  
PUNT D’INFORMACIÓ  SALUT  JOVES 

Atenció individualitzada  
   Primeres visites     482 
   Visites de seguiment     385 
   Informació i prescripció de mètodes anticonceptius   53 
   Prova ràpida del VIH     24 
   Prescripció d'anticonceptiu d'urgència  156 
   Consultes d'atenció psicològica/sexològica  20 
   Informació d'interrupció  voluntària de l'embaràs  76 
   Consulta telefònica     97 
   Consulta on‐line     28 
   Nombre de preservatius repartits  1.636 
Actuacions de prevenció comunitària 
   Participants als Tallers de Sexualitat i contracepció, alumnat d'ESO  3.022 
   Participants als Tallers de prevenció de drogues, alumant d'ESO  618 

Participants Programa prevenció drogues Ordago i Reprenem‐ho, alumant d'ESO  1.643 
Participants P. Prevenció Drogodependències – Esportmania  ‐  747 

 
Participants Xerrades als infractors per consum de subs. Tòxiques a via 
pública  15 

Dia Mundial de la Sida 2017:  
Participants al teatre “ Que sí vida!”  194 
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SALUT COMUNITÀRIA  

RED ESPAÑOLA DE CIUDADES SALUDABLES 
   Participació a congressos i jornades: 
      ‐ Congrés RECS 2017 en Segòvia.  

‐ Congrés de la Red Europea de Ciutats Saludables a PÉCS Hongria 
‐ Adhesió a l’Estratègia de promoció de la salut i prevenció al SNS 

L’HOSPITALET SALUDABLE 
   Activitats relacionades amb l'alimentació  
   Nº de Participants    
      Taller: ESMORZEM BÉ  1.189 
      Taller: ESTIU SALUDABLE  111 
      Cuina sense pares  13 

Dia Nacional de la Nutrició  80 
Exposició Diputació: Salut Buco‐Dental  1.019 

   Total Participants  2.412 
   Nº d'Activitats  120 
   Material Lliurat: 

Tasses esmorzar   1.189 
Guies salut bucodental  1.019 

   Activitats relacionades amb els estils de vida actius 

   Nº de Participants: 

      Jornada: “Formació als restauradors per cuinar plats sense gluten”  25 
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  Tallers d’autoprotecció i  suport vital bàsic  373 

      Caminada Popular per la Mobilitat  249 

  Camina, fes salut i descobreix els edificis de l’Hospitalet  1.060 
  Fit Games L'H  1.050 

  Jornada “Skate & Scooter”  150 

  Total Participants  2.907 

   Nº d’Activitats  122 
   Celebració de Dies Mundials i Nacionals 2017: 
   Nº Participants a les activitats següents: 
          Dia Nacional de la fibrosi quística  65 

          Dia Mundial de la fibromiàlgia, de la fatiga crònica i de la sensibilitat 
química múltiple  35 

          Setmana sense fum  25 
          Dia Nacional de la celiaquia  37 
          Dia Nacional de la Nutrició  80 
          Dia Mundial sense alcohol  20 
          Dia Mundial de l’Alzheimer  75 
          Dia Mundial de la diabetes  41 
          Dia Mundial d’acció contra el SIDA  220 

Dia Mundial Malaltia Inflamatòria Intestinal  25 
Setmana del cor  180 

          Dia Mundial de la Salut 2017: 
          Circuits d’obstacles i tobogan inflable  877 
          Psicomotricitat infantil   120 
          Tai‐txi  16 

Concert – Escola de Música – Centre de les arts  500 
          Còctels saludables – Promoció econòmica  1.631 

Percussió Corporal – JIS  10 
Entrenament funcional ‐ WODS  18 

          Estands: 
          Estand Carpa Centre de Salut als Joves i Servei d’Esport  100 
          Creu Roja  73 
          Pa i Xocolata, i maduixes‐ Negociat de Salut Comunitària.  411 
          Taller pintura facial ‐ ADEARH  104 

Carpa informació depressió ‐ ICS  101 
Taller de xapes – Teatre Imagina  93 
Taller ninot ‐ Teatre Imagina  58 
Medició pressió arterial ‐ Farmacèutics comunitaris de l'Hospitalet.  57 
Taller pintura mocadors ‐ AECC  33 
Taller polseres AFEMHOS  8 
Taller de xapes ‐ Teatre Imagina  93 

          Carpa informació Consorci Sanitari Integral  100 
          Banc de Sang i Teixits – Donació de sang  50 
   Total Participants  3.989 
   Nº d'Activitats  21 
   Nombre total de participants durant l'any 2017  7.494 
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SALUT COMUNITÀRIA  

PROGRAMA D’INTERCANVI DE XERINGUES (PIX) 

Actuacions de disminució de danys 
   Nombre de contactes dels agents de salut  1.084 
   Kits dispensats  18.277 

Nombre de preservatius repartits  813 

Intercanvi de xeringues  10.083 
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SALUT COMUNITÀRIA  

ATENCIÓ PODOLÒGICA A LA GENT GRAN 

Actuacions assistencials 
   Clínica del c/Albareda ‐ Total  visites  3.559 
      Primera visita  89 

      Quiropòdia  3.276 

Controls  132 

      Òrtesi‐silicones i terapèutica física  62 

   Clínica  del c/Amadeo Torner ‐ Total visites  3.456 
      Primera visita  110 

      Quiropòdia   3.179 

Controls  111 

      Òrtesi‐silicones i terapèutica física  56 

Total Visites  7.015 

 
VALORACIÓ QUALITATIVA 

 
S’ha continuat  la tasca de promoure els hàbits saludables durant totes  les etapes 
de  la vida per aconseguir  la prevenció de malalties cròniques  i gaudir d’uns estils 
de vida saludables per arribar a  l’edat adulta  i per avançar en esperança de vida 
amb bona salut.. 
 
Enguany hem potenciat el  treball comunitari amb altres agents de salut   amb  la 
finalitat  d’assolir  que  la  nostra  ciutat    esdevingui  cada  dia  més  saludable. 
Treballem  per  crear  i mantenir  entorns  saludables    i  afavorir  que  les  opcions 
saludables siguin les més accessibles pels ciutadans. 
Destaquem  en  aquesta  línia  l’Adhesió  a  l’Estratègia  de  Promoció  de  la  Salut  i 
prevenció  del  SNS.  Hem  iniciat  el  mapeig  d’actius  en  salut  i  destaquem  la 
participació  en  les  diverses  xarxes  col∙laboratives  de  treball  transversal  (ICI, 
Enxarxa2, Xarxa infància 0‐12, Taula de Salut Comunitària,...) 
Hem  incrementat el nombre de  activitats de  sensibilització envers  les malalties,  
mitjançant  la  commemoració  dels  dies  mundials,  en  col∙laboració  amb  les 
associacions de  l’àmbit de  la salut de  la ciutat. Fruit d’aquesta col∙laboració hem 
editat la Guia d’associacions de  salut. 
Al 2017 vam signar el pacte per la salut pública de qualitat i vam participar a una 
comissió    transversal  per  incloure  la  salut  als  currículums  escolars  com  a 
representants de la Federació de Municipis de Catalunya. 
 
Hem  incrementat el número de tallers   de promoció de  la salut respecte al 2016 
(alimentació, activitat física i autoprotecció i suport vital bàsic). 
Hem consolidat el cicle de caminades mensuals amb un bon grau de fidelitat per 
part dels participants i una valoració molt positiva. 
Respecte  als  programes  de    prevenció  del  consum  de  substàncies  tòxiques  que 
treballen  les  habilitats  socials  ,  hem  decidit  apostar  per  un  nou  programa 
anomenat SOM‐HI en substitució del Programa Órdago. 
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8.8. UNITAT	JURÍDIC‐ADMINISTRATIU	
 

 JURÍDIC‐ADMINISTRATIU 
Procediments sancionadors (resolucions finals)                                                              472 
   Proc. Sancionadors: 
      Salut Ambiental  2 
      Seguretat Alimentària  31 
      Animals de Companya  285 
   Expedients llicències gossos perillosos  154 
        
 Expedients administratius generals (finalitzats)  306 
      Animals de companyia   269 
      Salut ambiental  2 
      Seguretat alimentària  35 
Expedients administratius generals (finalitzats)  345 
   Contractes majors  1 
   Contractes menors  5 
   Convenis a cobrar  1 
   Convenis a pagar  2 
   Convenis sense cost  0 
   Subvencions a cobrar  5 
   Expedients atorgament subvencions Entitats  11 
   Expedients justificació de subvencions al Servei  10 
   Reconeixements de crèdit  1 
   Autoliquidacions  taxes: 
      Animals de companyia   154 
      Laboratori  43 
   Tràmits per fiscalització expedients   48 
   Factures emeses pel laboratori  43 
   Varis     21 
Resolucions autoritzacions sanitàries de funcionament  3 
   Tatuatges i pírcings  3 
Informes jurídics i altres intervencions  191 
   Resolucions al∙legacions  25 
   Exp. Ratificació actuacions  0 
   Mes. cautelars/ordres individuals  3 
   Citacions, compareixences  16 
   Resolucions recursos de reposició  12 
   Informes jurídics i similars  65 
   Altres     70 
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VALORACIÓ QUALITATIVA 
     
A. Gestió d’expedients administratius:  
 

El  nombre  total  d’intervencions  ha  augmentat  aproximadament  un  15‐20% 
respecte de  l’any 2016,  sobre  tot per  l’increment d’expedients  sancionadors, 
especialment  en  el  que  fa  referència  a  infraccions  contra  la  normativa  de 
tinença d’animals. 
  
De igual forma, s’ha observat un augment important del nombre d’al∙legacions 
o recursos,  la qual cosa té una  lectura positiva, ja que els ciutadans tenen una 
major consciència en la defensa dels seus interessos.  

 
En  especial,  es  valora  molt  positivament  la  participació  en  la  gestió  dels 
expedients  referits  a  la problemàtica  sanitària que provoquen persones  amb 
síndrome d’acumulació (els mal anomenats “diògenes”). 
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