Presentació
esentació del Catàleg
del Servei de Salut Pública al
Consell Municipal de la Salut
Rubí 6 d’abril del 2017
Rubí,
Què és la Salut Pública?
Segons la Llei 33/2011, de 4 d’octubre, General de Salut
Salu Pública i Llei 18/2009,
de 22 d’octubre, de Salut Pública de Catalunya:
Catalunya
El conjuntt d’actuacions de l’administració pública per protegir i promoure la
salut de les persones
ersones i prevenir la malaltia.
Parlem de
e la salut del conjunt de la població,
població i agrupem les accions en dos
grans àmbits:
•

Protecció de la salut. Intervencions sobre l’entorn (en el sentit més
ampli).

•

Promoció de la salut. Accions adreçades a les persones
persones, bàsicament
a consolidar o modificar estils de vida.

Treballem per un entorn i una vida saludable donat que tenim dret a viure a una
ciutat saludable.

Lleis que regulen l’activitat
l’activitat de Salut Pública Municipal


1985. Llei Reguladora de les Bases del Règim Local.



1986. Llei General de Sanitat.



1990. Llei d’ Ordenació
Ordenac Sanitària de Catalunya.



2003. Decret legislatiu 2/2003. Text refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya.



2009. Llei de Salut
ut Pública de Catalunya.
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2011. Llei General de Salut Pública.



2013. Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local.

Competències municipals en salut pública
Segons l’ article 52 de la Llei de Salut Pública de Catalunya, de 18/2009, del
22 d’octubre del Departament de Presidència, de la Generalitat de Catalunya,
els ajuntaments en matèria de salut pública han de prestar els següents
serveis mínims, de manera sintetitzada:



La gestió del risc per a la salut derivat dels productes alimentaris en
les activitats de comerç minorista i 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. S'inclouen aquí, també, els informes sanitaris
dels projectes per a les noves llicencies d'activitats que puguin tenir
conseqüències en la salut. Se n’exclou l’activitat de subministrament
d’aliments preparats per a col·lectivitats, per a altres subministraments o
per a punts de venda.



La gestió del risc per a la salut dels equipaments municipals i els llocs
habitats, incloses les piscines.



La gestió del risc per a la salut en llocs de convivència humana. Control
de salubritat en espais públics i privats. Salubritat en habitatges.
Gestió de la Síndrome de Diògenes.



La gestió del risc per a la salut derivat de les activitats de tatuatge,
pírcings, micropigmentació i bronzejat artificial.



La gestió del risc per a la salut derivat de la presència de plagues.
Aquesta gestió està dirigida a mantenir sanejada la via pública i edificis
municipals d'ús públic, per tal de prevenir la transmissió de malalties
anomenades zoonosis i garantir la salubritat dels llocs i edificis públics.



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
humà.



La gestió del risc per a la salut derivat dels animals domèstics, dels
animals de companyia, dels animals salvatges urbans.



L’educació sanitària en l’àmbit de les competències locals, és a dir,
les descrites en aquest article.
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Policia sanitària mortuòria en l’àmbit de les competències locals.



Les altres activitats de competència dels ajuntaments en matèria de
salut pública, d’acord amb la legislació vigent en aquesta matèria. Com
per exemple la vigilància sanitària de la prevenció i control de la
legionel·losi, segons el Reial Decret 865/2003 del Ministeri de Sanitat,
de 4 de juliol, i el Decret de Presidència de la Generalitat de
Catalunya352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions
higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi.

Segons la Llei 27/2013, de 27 de desembre, Llei de Racionalització i
Sostenibilitat de l’ Administració Local (LRSAL), els municipis, en tot cas, han
d’ exercir com a competències pròpies, en matèria de salut:
1.
2.
3.
4.
5.

Proveïment d’aigua potable.
Protecció contra la contaminació atmosfèrica en les zones urbanes.
Fires, mercats i comerç ambulant.
Protecció de la salubritat pública.
Cementiris i activitats funeràries.

A manera de resum, podem afirmar que les accions municipals que es
descriuen al catàleg del Servei de Salut Pública del Ajuntament de Rubí, a
l’àmbit de protecció de la salut són de competència exclusiva de
l’Ajuntament i per tant d’obligat acompliment, en tant que les accions municipals
que es descriuen a l’ àmbit de promoció de la salut són de competència
compartida amb la Generalitat de Catalunya.
A l’àmbit de promoció, és a dir, les intervencions que permetin millorar el
control sobre la salut dels individus i poder obtenir una millor qualitat de vida
(xerrades, campanyes de sensibilització, etc. relacionades amb l’alimentació
saludable, prevenció d’accidents, d’addiccions, salut mental, millora de l’entorn,
entre d’altres), als últims anys hi ha un debat sobre la competència municipal.
En aquest debat, cal dir que segons l’informe elaborat pels Serveis Jurídics
del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, en relació a
l’impacte de la LRSAL sobre les competències locals en salut pública, de
novembre 2014, la promoció de la salut, tot i no ser considerat servei mínim
per la Llei 18/2009 de Salut Pública, és una competència pròpia dels
municipis, ja que cal interpretar que la salubritat pública en el segle XXI no
solament inclou el concepte clàssic de la protecció de la salut des de la
garantia d’alguns importants elements del medi físic com l’aigua potable, el
clavegueram o el control de plagues, sinó a més contempla la garantia d’un
mitjà adequat per a protegir la salut i afavorir els estils de vida saludables.
La idea general del terme “salubritat pública“ s’associa amb “l’estat de
salut de la població” i la definició professional inclou les àrees de més recent
desenvolupament de la salut pública: la promoció de la salut i prevenció de la
malaltia.
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Catàleg del Servei de Salut Pública del Ajuntament de Rubí
Els programes que estem desenvolupant es poden agrupar en tres àmbits:
1. Protecció de la salut.
2. Promoció de la salut.
3. Tinença responsable d’animals de companyia.

1. Àmbit de Protecció de la Salut
1.- Programa de Seguretat Alimentària:
1. Informes sanitaris sobre projectes per a llicències d’activitats.
2. Vigilància i control sanitari dels establiments minoristes.
3. Implantació del Registre Sanitari dels establiments minoristes
d’alimentació.
2.- Programa de Sanitat Ambiental:
1. Control integral de plagues clàssiques.
2. Vigilància i control de la salubritat en equipaments públics i llocs
habitats.
3. Vigilància i control de la qualitat de l’aigua de consum.
4. Vigilància i control sanitari d’establiments on es realitzen tatuatges,
micropigmentació i pírcing.
5. Vigilància i control sanitari per la prevenció de la legionel·losi a les
instal·lacions de baix risc segon la normativa.
6. Vigilància i control sanitari de piscines d’ús públic.
3.- Gestió de denúncies, queixes i suggeriments:
Atendre les demandes dels ciutadans pel que fa a temes relacionats amb la
protecció de la salut, a través de la inspecció, assessorament i mediació en els
conflictes, i gestió del corresponent procediment administratiu, si escau, per tal
de evitar les molèsties i/o riscos per a la salut que generen.

2. Àmbit de Promoció de la salut
Programa de Salut Comunitària. Promoció de la salut mitjançant hàbits i estils
de vida saludables.
1. Programes d’hàbits saludables a l’escoles de primària
1. Higiene.
2. Higiene postural.
3. Salut bucodental.
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4. Alimentació.
5. Prevenció inespecífica de les drogodependències
6. Habilitats per la vida.
2. Programes d’hàbits saludables als instituts de secundària
1. Alimentació saludable, trastorns alimentaris i activitat física.
2. Prevenció de les addiccions: tabaquisme, alcoholisme, drogues en
general, noves tecnologies, entre d’altres.
3. Sexualitat i malalties transmissibles.
4. Prevenció inespecífica del consum de drogues: habilitats socials
(assertivitat i tècniques de comunicació).
5. Prevenció de l’assetjament entre iguals principalment en el context de
les xarxes socials.
3. Programa de promoció de la salut en la població
1. Promoció d’estils de vida saludables.
2. Facilitar espais de reflexió, diàleg, anàlisi i informació dels temes de
salut comunitària en diferents col·lectius de la població.
3. Treball conjunt amb les associacions i entitats ciutadanes pel que fa a la
promoció de la salut i la prevenció de la malaltia.
4. Promoció de la salut mental i el benestar emocional.

3. Àmbit de Tinença responsable d’animals de companyia
El Decret d’ Alcaldia núm. 2016001129 de 14 de març de 2016, assigna la
funció de la gestió de les polítiques de tinença responsable d’animals al Servei
de Salut Pública. Funció que des del 2009 es gestionava des de Medi Ambient.
Funció que cal afegir a les que actualment venia desenvolupant Salut Pública.
Aquest increment de càrregues de treball no ha vingut acompanyat d’un
increment proporcional de recursos tècnics per a la gestió d’ aquestes noves
funcions.
En conseqüència des de març del 2016, s’ incorpora al Catàleg del Servei de
Salut Pública aquestes noves funcions:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cens d’ animals domèstics de companyia.
Llicència de gossos potencialment perillosos.
Recollida i manteniment d’ animals abandonats.
Tinença responsable de gossos.
Zones d’esbarjo de gossos.
Campanyes d’adopció.
Colònies de gats.
Nuclis zoològics.
Animals peridomèstics.
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10. Reclamació despeses recollida i manteniment animals perduts.
11. Expedients sancionadors.
12. Gestió de denúncies,queixes i suggeriments de la tinença responsable
dels animals.
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