
PLANIFICACIÓ

Estudi de polítiques públiques locals de Salut Pública 2021
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PARTICIPACIÓ A L'ESTUDI

84 MUNICIPIS

majors de 10.000 habitants de Catalunya, 

d'un total de 120, excloent la ciutat de Barcelona; 

segons dades del Padró 2019.

Dades recollides entre els mesos de maig i 

setembre de 2021, corresponents a les activitats 

realitzades durant el període 2020-2021.

RELACIONS INTERGOVERNAMENTALS

Percentatge d'ajuntaments                                      
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Generalitat: 40,5%
Consorci: 28,6%
Unió Europea: 15,5%
Govern central: 13,1%
Mancomunitat: 7,1%

ORGANITZACIÓ

El 77,3% de municipis disposen d'un 

departament tècnic que centralitza les 

actuacions de Salut Pública.

El 88,5% dels municipis tenen regidoria amb 

competències delegades en matèria de Salut 

Pública. El 27,3% compta amb una regidoria 

íntegrament dedicada a salut.

TREBALLADORS/ES

Especialització 
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76,5%
Mixta

1,6 1,8 6,1 12,0 3,6

10-20.000      20-50.000       50-100.000          > 100.000           Catalunya

habitants         habitants           habitants            habitants          

Mitjana de treballadors/es tècnics o similars per municipi

PRESSUPOST

74,8%

8 de cada 10 municipis dedica 
fins a un 1% del pressupost de 
l'ajuntament a temes de salut 
pública.                                        

El 74,8% dels ajuntaments destina 
recursos econòmics propis a les 
polítiques de salut pública.                

Fins a l'1% De l'1% al 5%

Més del 5%

32,1%
Augment

2,4%
Disminució

20,2%
Reorganització

45,2%
Sense canvis

Les partides pressupostàries en 
matèria de salut pública han augmentat 
en un terç dels municipis enquestats.    

ACTUACIONS

Un terç del 
pressupost en salut 
es destina a animals 

de companyia.

22,3%

AjuntamentAltres 
admin.

Altres 
fonts 

de finançament

1,5%

El 66,3% dels municipis 
tria la Diputació com a 
primer ens de referència 
quan necessiten 
assessorament en temes 
de salut pública.

El 89,3% dels 
ajuntaments tenen 
treballadors/es 
dedicats a l'àmbit 
de la Salut Pública.

Gairebé tots els 
municipis han rebut 
algun tipus de suport de 
la Diputació i un 82,1%, 
del Consell Comarcal.

Protecció de la salut

Promoció de la salut

33,3%

75%

AVALUACIÓ

Percentatge d'ajuntaments                                       

86,9%

Pla Local de Salut                          
Programes específics 
de promoció de la salut

Programes específics 
de protecció de la salut

50%

Municipis amb diagnòstic
de la salut de la població

PERSPECTIVA DE GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS EN POLÍTIQUES DE SALUT

46,3%
Joves/Adolescents

23,2%
Ciutadania en general

13,4%
Infants

12,2%
Gent gran

Percentatge d'ajuntaments                                       

Percentatge d'ajuntaments que realitza la totalitat de les actuacions com abans de la pandèmia

ALTRES ENS QUE HAN
DONAT SUPORT

Percentatge d'ajuntaments                                       

Actuacions més normalitzades       Actuacions menys normalitzades         

Control i gestió
de plagues

Gestió de queixes
i denúncies

Prevenció
legionel·losi

95,2%

95,2%

92,9%

Control sanitari
d'establiments

minoristes

Control sanitari de
restauració
col·lectiva

Control de salubritat
d'habitatges

23,8% 76,2%

20,2% 79,8%

17,9% 82,1%

Ús de
substàncies

il·legals…

Abús de
substàncies

legals addictives

Afectivitat i
sexualitat

50% 50%

48,8% 51,2%

42,9% 57,1%

Activitat física i
salut

Salut bucodental

Prevenció
d'accidents i

primeres cures

48,8% 51,2%

39,3% 60,7%

31% 69%

COL·LECTIUS PREFERENTS EN PROMOCIÓ DE LA SALUT

Percentatge d'ajuntaments que han escollit algun dels següents col·lectius com a primera opció a l'hora de dirigir les polítiques de promoció de la salut

 9 de cada 10 ajuntaments 
ha inclòs la perspectiva de 
gènere a les actuacions en 
salut pública.

 Prop d'un 90% de municipis 
ha tingut en compte les 
desigualtats socials en les 
activitats i programes de 
salut pública.

Tot i que només el 28,5% de municipis disposen de Pla Local 

de Salut, la majoria han elaborat programes específics de 

protecció o de promoció. 6 de cada 10 tenen diagnòstic de 

salut de la població.

83,9%28,5%
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