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És el conjunt organitzat d’actuacions dels poders públics i de la 
societat per protegir i promoure la salut de les persones, prevenir 
la malaltia i tenir cura de la vigilància de la salut pública. 

La salut pública és un bé d’interès comú.  Les polítiques d’aquest 
àmbit protegeixen i promouen la salut col·lectiva, i estableixen les 
bases perquè tothom tingui a l’abast una vida més saludable. 

Què és la salut pública?

Treballem sobretot sobre els determinants de la salut de la 
comunitat, la disminució de les desigualtats i els estils de vida de 
les persones, i ens coordinem amb tots els recursos del territori, 
especialment amb l’atenció primària de la salut, els municipis i les 
entitats de ciutadans de la comunitat. També treballem amb les 
escoles, empreses i entorns laborals i llocs d’oci, en especial de 
joves.

Com ho fem?

A Salut Pública treballem per fer més sana, saludable i segura la 
vida i l’entorn de les persones de Catalunya. La nostra finalitat és 
evitar l’aparició de la malaltia o retardar-la i a la vegada augmentar 
la qualitat i els anys de vida amb bona salut, reduir les desigualtats 
i promoure l’equitat, incloent-hi el gènere.

Què fem per tu?

Som equips de professionals de la salut de l’àmbit de la biologia, 
la farmàcia, la infermeria, la medicina, la veterinària i altres 
professions sanitàries i no sanitàries, adequadament formats per 
exercir les competències de la salut pública i oferir a la població, 
d’una manera organitzada i coordinada, tots els serveis que vetllen 
per la salut pública. Col·laborem i participem activament amb els 
ens locals i la societat civil en matèria de salut pública.

Qui som?
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Els nostres àmbits de treball

 J Promoció per a la salut i prevenció 
de la malaltia

 J Vigilància i resposta a emergències 
de salut pública

 J Salut a la feina
 J Protecció de la salut

Control ambiental i alimentari
 J Seguretat alimentària
 J Avaluacions mèdiques
 J Drogodependències

Salut a totes les polítiques. El PINSAP
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El PINSAP uneix esforços perquè Catalunya 
sigui, cada dia més, un país saludable. Per 
afrontar els grans reptes que la salut pública té 
a Catalunya el Govern ha posat en marxa el Pla 
interdepartamental de salut pública, l’eina 
que incorpora la salut a totes les polítiques. 

En una acció conjunta de tot el Govern, 
propiciem la millora efectiva en la qualitat 
de vida de totes les persones, afavorint l’accés 
a les millors condicions de salut possibles.

Impulsem la salut comunitària i les actuacions 
per al foment de l’equitat en salut i millora 
dels estils de vida de les persones.

Reduïm les desigualtats en els determinants 
de salut de la comunitat, de manera 
que les diferències existents no es consolidin 
ni contribueixin a augmentar les desigualtats 
socials i econòmiques ja existents.

Pla interdepartamental de salut pública 
PINSAP  
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El 80% dels 
determinants de 
salut estan fora 
dels sistema 
sanitari

Reptes

Actuacions en marxa

Assoliments

90% en hospitals públics 6 conferències realitzades

8 municipis

1 informe

Acord de govern

Camins escolars + 
Caminador expert

34 establiments acreditats

Criteris per consideració 
en contractes públics

Pilotatge en 15 equips 
d’atenció primària

 Q Estabilització de l’increment de pes

 Q 35.000 casos de malalties vacunables 
evitades

 Q 200.000 fumadors menys
 Q Consum de cigarreta electrònica aturat
 Q Actuacions de tots els sectors 
 Q Implicació de tot el Govern

Implementat en edificis 
de la Generalitat

Pla interdepartamental de salut pública | PINSAP
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Treballem per millorar la salut combinant 
actuacions sobre persones i comunitats i sobre 
entorns facilitadors de salut:

• Promoció de la vida saludable, l’educació 
per a la salut de la població, l’alimentació 
saludable i l’activitat física, i la salut maternal 
i de la infància.

• Planificació i gestió del programa de 
vacunacions.

• Prevenció de malalties cròniques no 
transmissibles, prevenció i control 
del tabaquisme i de les lesions per causes 
externes.

• Desplegament i facilitació del Pla 
interdepartamental de salut pública.

 • Suport a xarxes de promoció de la salut, 
com la d’Universitats Saludables i altres.

Promoció per a la salut i prevenció 
de la malaltia 
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Promoció per a la salut i prevenció de la malaltia

Alimentació

Activitat física

Excés de pes

Programa de revisió 
de menús escolars 

489.887 
comensals infants

3.673 informes elaborats

Alimentació Mediterrània 
(AMED) 

349 restaurants AMED

55.278 comensals 
AMED

Consum de 5 peces de fruita i 
verdura diàries
1 de cada 10 persones >15 anys

7 de cada 10 persones d’entre 
15 i 69 anys realitzen una 
activitat física saludable

Referents d’activitat física a 
l’atenció primària

Persones aconsellades des de 
Salut Pública per fer activitat 
física saludable

Activitats en el Dia Mundial de 
l’Activitat Física

Participants en el Dia Mundial 
de l’Activitat Física

Rutes saludables PAFES 
planificades

Pla d’activitat física, esport i salut (PAFES)

2 de cada 10 d’entre 18 i 74 
anys porten una vida sedentària

2 de cada 10 infants dediquen 
més de 2 hores diàries a l’oci 
sedentari

3 de cada 10 infants practiquen 
esport

5 de cada 10 persones d’entre 
18 i 74 anys pateix excés de pes

3 de cada 10 infants pateix 
excés de pes

1 de cada 14 infants <15 anys

694

355.513

515

203.366

786

Estabilització de l’increment de pes

806.655 acumulat
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1 de cada 10 joves de 14 a 18 
anys fuma diariament

6 de cada 10 infants fan almenys
2 raspallades de dents al dia

Lactància materna
8 de cada 10 al naixement

5 de cada 10 als 6 mesos o més

Programa de diagnòstic 
prenatal anomalíes congènites
9 de cada 10 embarassos cribrats

5 de cada 10 trisomies 21, 18 i 13
detectades

Programa de detecció 
precoç d’hipoacúsia neonatal

Salud bucodental

Consultes ateses per teratògens 
durant la gestació

0,8% de la població
major de 15 anys 
utilitza cigarreta 
electrònica 

67.070 persones 
deixen de fumar 
ateses a l’atenció 
primària 

3 de cada 10 adults fumen 
ocasionalment o de forma diària

Atenció primària sense fum 
(PAPSF)

785 referents d’atenció 
primària

2.180 sanitaris formats

Infància sense fum

1.774 sanitaris formats

Sospites i certeses de 
maltractament declarades al 
RUMI

317

Classes sense fum

4.354 alumnes participants

Tabaquisme

Embaràs i lactància

Infància

Promoció per a la salut i prevenció de la malaltia

Evolució del tabaquisme 
a Catalunya (1990-2014)
(prevalença de fumadors)

Cobertura SISCAT

78,10%

391
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8 de cada 10 consultes resoltes 
sense necessitat de derivació

Programa Salut i Escola

Activitats d’educació 
per a la salut

6.782

Dosis de vacunes 
distribuïdes

3.141.039

Morts per trànsit

272
Hospitalitzats per trànsit

4.435

Dosis de vacunes 
distribuïdes a centres 
internacionals

162.225

Morts per suïcidi

507

Nombre de casos evitats 
de malalties vacunables
(comparació 1986-2006)

42.000

Nombre de persones 
vacunades

1.531.000

Nombre de centres 
vacunals

1.276

Consultes ateses pels
referents als centres educatius

13.113

Adolescència

Vacunes

Causes externes

Evolució del nombre de morts per trànsit 
i suïcidi (2003-2012)

Promoció per a la salut i prevenció de la malaltia
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• Treballem 24 hores al dia, 7 dies a la setmana 
en el monitoratge continuat de malalties 
i de determinants de salut de la població.

• Gestionem les situacions de crisi i 
d’emergència que constitueixin un risc 
per a la salut de la població.

• Coordinem la detecció precoç i el control 
de problemes emergents de salut pública.

Vigilància i resposta a emergències 
de salut pública
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Vigilància i resposta a emergències de salut pública

Monitoratge sistemàtic

35 de cada 100 parts en 
mares de 35 anys o més

7 de cada 100 nadons han 
nascut de forma prematura

32 de cada 100 nadons han 
nascut per cesàrea

Altres malalties infeccioses

3%
Meningoencefalitis

1%
Enteritis

42%

Bacterièmies sense focus

1%

Infecció per transmissió sexual

18%Micobacteriosi

5%

Infeccions respiratòries

30%

7.100 no urgents, 
control curt termini

86%

1.171 urgents, control 
immediat

14%

Sistema de Notificació Microbiològica de Catalunya

Monitoratge perinatal

444.410 declaracions numèriques 
notificades de forma agregada452.681

19.048

8.271 declaracions 
individualitzades

Sistema de Malalties de Declaració Obligatòria

malalties declarades

malalties declarades
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Brots i alertes de salut pública

Ebola

482 brots a Catalunya (2013)

100 alertes pel virus Activat protocol en 3 casos Cap cas confirmat

Tuberculosi

10%

Legionel·losi

3%

Gastroenteritis aguda

10%

Toxiinfecció alimentària

17%
Altres

30%

Tos ferina

30%

Malalties emergents
DengueChikungunya

101 casos sospitosos, dels 

quals el 100% són importats

75 de cada 100 afectats 
tenen entre 20 i 50 anys

86 de cada 100 afectats 
tenen entre 20 i 50 anys

45 casos sospitosos, dels 

quals el 100% són importats

Més de 9.000
professionals formats

103 seguiments a 
cooperants provinents de 
països afectats

Vigilància i resposta a emergències de salut pública

3.553 persones afectades

216 persones hospitalitzades

Chagas

600 dones embarassades 
amb malaltia de Chagas

25.69 dones embarassades 
llatinoamericanes

14 nadons i 10 nens <12 
anys infectats amb Trypanosoma 
cruzi
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Altres malalties infeccioses

15 de cada 100.000 
persones tenen tuberculosi

Diagnòstic i seguiment de 

1.164 casos

Tuberculosi

46 de cada 100 afectats 
són immigrants

9 de cada 100 afectats són 
menors de 14 anys

VIH/SIDA i infeccions de transmissió sexual (ITS)

Tos ferina Grip

10 de cada 100.000 
persones s’han infectat amb 
VIH

15 de cada 100.000 
persones han presentat tos ferina 
a Catalunya

11 de cada 100.000 
habitants han presentat infecció 

per clamídia

Dispensades 2.200.000 
unitats de preservatius

Prova ràpida de VIH a 40 CAP 

i 120 farmàcies

90 de cada 100 nous 
diagnòstics per transmissió 
sexual

31 de cada 100 afectats 
per clamídia són joves de 15 a 
24 anys

Vigilància i resposta a emergències de salut pública

20 de cada 100 afectats són 
menors d’1 any

35 de cada 100 afectats 
menors han estat hospitalitzats

Corba epidèmica
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• Fem la vigilància de malalties i problemes 
de salut relacionats amb el treball a través 
de la Xarxa d’Unitats de Salut Laboral.

• Donem suport als serveis assistencials, 
especialment en el nivell de l’atenció primària, 
en les patologies professionals.

• Donem suport a les empreses i als serveis
de prevenció de riscos laborals.

Salut a la feina
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Salut a la feina

Malalties relacionades amb el treball

 

+ 10 %

El nombre de casos de malalties relacionades amb el treball (inclou tots els tipus 
de danys a la salut relacionats amb el treball), notificats des dels dispositius 
sanitaris d’atenció primària a la Xarxa d’Unitats de Salut Laboral, mostra 
un augment progressiu des del període 2008 a 2013.

Cada any es notifiquen 2.500 casos de malalties relacionades amb el treball.

5 de cada 10 notificacions estan relacionades amb els trastorns de salut mental 
relacionats amb factors de risc psicosocial.

4 de cada 10 notificacions estan relacionades amb els factors de risc ergonòmics 
i de seguretat. 

1 de cada 10 treballadors postexposats a l’amiant presenten patologia relacionada 
amb l’amiant.

9 de cada 10 equips d’atenció primària reben suport o formació en matèria 
de salut laboral per part de les unitats de salut laboral.

Els casos de malalties 
relacionades amb el treball 
afecten en un 10% més les 
dones que els homes.

Les malalties 
musculoesquelètiques 
són lumbars i d’extremitat 
superior, espatlla i colze.
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• Fem el control sanitari oficial i la vigilància 
dels aliments, indústries i establiments 
relacionats.

• Fomentem la comercialització internacional 
donant suport a les empreses alimentàries.

• Prevenim les zoonosis de repercussió en salut 
pública i que no són de transmissió alimentària.

• Tractem aspectes del medi que puguin tenir 
repercussió sobre la salut de les persones.

• Gestionem les situacions de risc per a la salut 
derivades de condicions ambientals o originades 
en l’àmbit alimentari i exercim les funcions 
d’autoritat sanitària que se’n deriven.

Protecció de la salut
Control ambiental i alimentari
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Protecció de la salut

Control oficial

Aliments

20.490.818 caps de 
bestiar

213.136.450 aviram i 
conills

Nombre de denúncies 
investigades 

626
Indústries subjectes a control 

27.996

Indústries alimentàries i 
restauració social 

27.996

Resolucions de registre 
o autoritzacions RSIPAC 

10.885

Inspeccions realitzades 
(inclou minoristes)    

45.714

Mostres analitzades (aliments, 
aigües, etc) 

26.469

Resolucions de registre o 
autoritzacions 

23.647

Visites a establiments 
minoristes d’alimentació

13.217

Alertes gestionades a Catalunya

202

Tramitacions de productes

3.740

Consultes resoltes

2.424

Inspeccions i auditories 
realitzades

32.699

9,2 de cada 10 establiments 
visitats amb conformitats

9,7 de cada 10 establiments 
visitats amb conformitats

9,9 de cada 10 establiments 
visitats amb conformitats

9,5 de cada 10 mostres 
analitzades amb conformitats

Carns inspeccionades
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Químics i control de plagues

Aigües de consum humà

Exportació d’aliments

Protecció de la salut

Establiments i serveis de 
plaguicides                        

502

Zones de subministrament 
d’aigües de consum humà                        

1.964

Resolucions de registre o 
autoritzacions                   

505

Inspeccions realitzades                   

19.970

Nombre de carnets de 
tractament de DDD emesos                  

397

Nombre de carnets de 
tractament de DDD emesos                  

397

Inspeccions realitzades 

263

8 de cada 10 establiments 
visitats amb conformitats

9,7 de cada 10 establiments 
visitats amb conformitats

8 de cada 10 mostres 
analitzades amb conformitats

Oceania

285 (1%)

Àsia

16.138 (65%)

Europa

1.711 (7%)
Amèrica

3.640 (15%)
Àfrica

2.914 (12%)

Certificats d’alimentació expedits
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Protecció de la salut

Instal·lacions amb risc de dispersió de legionel·la

Centres generadors de residus sanitaris

Allotjaments infantils, juvenils i càmpings

PSM Auditories control oficial

Inspeccions realitzades 

3.148

Inspeccions realitzades 

127

Inspeccions realitzades 

917

Cens d’instal·lacions amb alt risc 
de dispersió 

1.265

Cens de centres generadors 
de residus sanitaris 

3.379

Cens d’allotjaments infantils, 
juvenils i càmpings

792

Activitats realitzades en policia 
sanitària mortuòria

12.257

7 de cada 10 instal·lacions 
visitades amb conformitats

9 de cada 10 centres visitats 
amb conformitats

9 de cada 10 centres visitats 
amb conformitats

8 de cada 10 mostres 
analitzades amb conformitats

Auditories de la Comissió Europea  

3
Auditories d’autoritats sanitàries 
de països tercers 

4

Auditories internes

2
Auditories de laboratoris 
(acreditació ISO 17025)

3
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• Dirigim l’elaboració del Pla de seguretat 
alimentària, fem l’anàlisi de la situació 
de la seguretat alimentària a Catalunya, 
i avaluem el seu grau de consecució. 

• Avaluem els riscos i beneficis dels aliments,
i promovem l’elaboració d’estudis científics.

• Fem difusió a consumidors, professionals 
i empreses.

Seguretat alimentària
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Seguretat alimentària

Pla de seguretat alimentària 2012 -2016

Avaluació del risc

Malbaratament

Al·lèrgens

92 de 107 indicadors assoleixen
o superen el nivell d’objectiu

123 de 127 intervencions previstes 
han estat implementades

• Control oficial de la cadena 
alimentària

• Control oficial del sector de 
la pesca

86,4% 96,8%0% 0%

50% 50%

100% 100%

Assoliment d’objectius Assoliment d’intervencions Auditories realitzades

Eines d’avaluació del risc per a 
empreses

• Mapa de perills: 70 perills 
caracteritzats

• Informació d’alertes 
alimentàries actualitzades 
mensualment

50 activitats de suport i 
coordinació en avaluació, gestió 
i comunicació del risc en seguretat 
alimentària

Avaluació de l’exposició a 
contaminants a través de la dieta 
de la població catalana 

16 contaminants avaluats

Avaluació del risc de la cafeïna en 
l’alimentació
• Estudi sobre la Listeria 

Monocytogenes en aliments 
llestos per al consum

• Consells per preparar àpats 
d’aprofitament

• Formació de voluntaris 

571
• Formació a escoles 

248

• Guia d’informació d’al·lèrgens 
en restauració i minoristes

WebACSA

2.100
pàgines visitades 
diàriament

87.341
fitxers descarregats
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• Coordinem el control, la inspecció, l’avaluació 
i el seguiment dels processos mèdics i sanitaris 
corresponents a les prestacions del sistema 
de la Seguretat Social en matèria d’incapacitats 
laborals.

• Realitzem avaluacions mèdiques d’incapacitats 
laborals.

Avaluacions mèdiques
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Avaluacions mèdiques

Malalties més freqüents que causen 
baixa i durada mitjana

Incapacitat temporal (IT)

1 de cada 3 habitants és un 
treballador en actiu

Sol·licituds d’incapacitat 
permanent

1 de cada 4 treballadors ha 
agafat la baixa

4 de cada 10 baixes han estat 
d’homes

6 de cada 10 baixes han estat
de dones

Treballadors visitats en IT

1 de cada 14 baixes és per malaltia 
mental

Durada mitjana

73 dies

2 de cada 10 baixes són per malaltia del 
sistema osteomuscular

Durada mitjana

52 dies

2 de cada 10 baixes són per malaltia del 
sistema respiratori

Durada mitjana

8,2 dies

1 de cada 14 baixes és per malaltia 
infecciosa

4 de cada 10 sol·licituds proposades 
com a incapacitat permanent

Durada mitjana

6 dies

13.711

89.015

Baixes per grups d’edat

16 - 24 anys

25 - 34 anys

35 - 44 anys

45 - 54 anys

>55 anys

Dies de baixa
28.850.701
Impacte econòmic
1.009.774.535 €
35 €/dia acumulat

Mitjana de dies de baixa
35,7
9,8 dies/treballador

Incapacitat permanent (IP)

Activitat Formació
Formats 2.300 metges
d’atenció primària

i 133 MIR

Dades any 2014
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• Treballem en la prevenció, assistència
i el tractament de les drogodependències.

• Coordinem els dispositius, tant governamentals 
com no governamentals, implicats en la lluita 
contra aquesta malaltia.

• Donem assistència tècnica als centres i serveis 
de caràcter públic que actuen en l’àmbit 
de l’atenció i la prevenció de les 
drogodependències.

• Establim actuacions per al foment i la millora 
dels serveis en matèria d’atenció i prevenció 
de les drogodependències.

Drogodependències
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Dades de consum

Programes de prevenció

1 de cada 20 joves (15-44 anys) 
són bevedors de risc1

Percentatge d’adults (15-64 anys) 
que consumeixen cànnabis a diari 
o gairebé a diari3

Percentatge de joves (14-18 anys)
que consumeixen cànnabis a
diari o gairebé a diari4

L’aventura de la vida
(nois i noies de 3r, 4t, 5è i 6è)
Promoció de la salut i prevenció

Programa Intercanvi Xeringues (PIX)
Unitats distribuïdes

Programa de prevenció de la sobredosi
Usuaris formats

FitJove
Promoció de l’exercici físic 
adreçat a adolescents (15 -16 
anys) vulnerables de l’Hospitalet, 
Terrassa, Badalona i Montgat

Programa Beveu Menys
9 de cada 10 ABS tenen un 
referent d’atenció primària

Percentatge de joves (15-29 anys)
que consumeixen cànnabis a
diari o gairebé a diari3

1 de cada 10 adults (15-64 anys) 
fan consums episòdics intensius 
en els darrers 30 dies3 

3 de cada 10 joves (14-18 anys) 
fan consums episòdics intensius 
en els darrers 30 dies4

3 de cada 10 joves (14-18 anys) 
s’han emborratxat en els darrers 
30 dies4

1 de cada 5 adults atesos a 
l’atenció primària són bevedors 
de risc2

Al
co

ho
l

Cà
nn

ab
is

1,5%

2,8%

110.000

1.087.000

4.738800

723

7.500

2,9%

Fonts: 
1 ESCA 2013.
2 Estudi Beveu Menys 2013.
3 Enquesta domiciliària 2011. 

ASPCAT i PNSD. 
4 Enquesta escolar 2012. 

ASPCAT i PNSD.

Professionals d’AP i CAS membres 
de la xarxa de referents d’alcohol

Professionals d’atenció primària 
formats

Programa Nits Q
40 locals, 4 festivals i 
1 festa major (Tarragona)
tenen el Distintiu de Qualitat 
en 22 municipis implicats

Drogodependències
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Drogodependències

Problemes de salut

Tractament i reducció de danys

Internet 2.0: visites 2014

Prevalença en injectors de drogues 
dels centres de reducció de danys

8.029 pacients en Programa
de Manteniment amb Metadona

4.699 usuaris en les 11 sales 
de consum (2013)

10.721usuaris atesos
en 16 centres de reducció de danys 
(2013)

% d’infeccions

Inicis de tractament (2013)

Canal Drogues elpep.info (14-16 anys) laclara.info (>16 anys)
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Difusió de la salut pública a professionals, 
organitzacions i ciutadans:

• En matèria de seguretat alimentària 
i mediambiental. 

• Sobre l’estil de vida més saludable respecte 
a la seva salut i de la comunitat.

• Amb els ajuntaments, altres administracions, 
entitats i agents de salut a través de les seves 
pròpies polítiques.

• Butlletí de Vigilància ASPCAT 2.098

• Butlletí Epidemiològic de Catalunya 1.812
• Butlletí de Salut Pública 1.950

Comunicació – Formació TIC

Notes de premsa

Subscripcions a butlletins
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Presència en el territori 

977 professionals vetllen per la salut pública

Personal d’administració

Veterinaris

Tècnics universitaris

Salut Pública

Metges avaluadors





salutpublica.gencat.cat




