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INTRODUCCIÓ  

 

L'Informe que es presenta a continuació és una anàlisi dels resultats obtinguts en 

l'estudi realitzat durant l'any 2012 sobre les polítiques municipals dels municipis de 

més de 10.000 habitants de la província de Barcelona. Aquest estudi sorgeix a partir de 

la bona experiència de col·laboració que s'ha donat en diferents projectes entre la 

Diputació de Barcelona i la Fundació Carles Pi i Sunyer. Concretament, en l'àmbit de la 

salut pública es comptava amb l'antecedent d'un estudi similar realitzat l'any 2010 

sobre 'La Gestió municipal de la salut pública', d'ara endavant 'Estudi 2010'. A partir 

d'aquest treball es va plantejar la necessitat de mantenir actualitzada la informació 

sobre les actuacions municipals utilitzant la metodologia dels panels de polítiques 

públiques que la Fundació desenvolupa des de fa anys. 

La importància creixent de la salut pública a les agendes de govern i el paper, cada 

vegada més destacat, que tenen els governs locals en la seva gestió, planteja la 

necessitat de reflexionar sobre les característiques, problemes i desafiaments que es 

presenten a aquest sector. Es pot pensar en les polítiques de salut pública com en un 

sistema complex en el qual conviuen diferents matèries, actors, àmbits del 

coneixement, estructures organitzatives i formes de gestió.  

En relació a les matèries involucrades, la legislació s'ha fet ressò de l'evolució del 

concepte de salut pública que incorpora múltiples dimensions que tenen a veure amb 

condicions físiques, biològiques, socials, culturals i de gestió. Per tant, per tractar 

aquestes matèries es requereix la intervenció de diferents disciplines científiques que 

abordin temes tan diversos com la qualitat de les aigües, les condicions de l'habitatge, 

o els hàbits alimentaris de la població. Les exigències d’expertese i especialització es 

veuen reflectides en la diversitat de professions de les plantilles de personal dels 

municipis reconegudes en l'Estudi 2010. 

Al seu torn, l'especialització temàtica es reflecteix en les estructures organitzatives de 

les administracions que defineixen organismes diferenciats per gestionar àmbits 

específics. Aquí ens trobem amb un elevat nivell de fragmentació organitzativa, 

esmentada en l'Estudi 2010 que pot afectar el tractament integral d’aquesta 

problemàtica. De fet, la reagrupació temàtica de gestió de la salut pública en protecció 

i promoció de la salut, ha acabat creant dos grans universos en què es desenvolupen 

funcions diferenciades des d'àmbits i professionals diferents. En el cas de la protecció 

es destaquen funcions de vigilància, control, monitoratge, amb professions enginyerils 

i pautes de funcionament estandarditzades. En la promoció, en canvi, es destaquen les 

funcions d'informació, comunicació o educació, i involucren a diverses professions com 

a educadors, professionals socials o comunicadors. La particularitat de cada municipi i 
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les seves preferències organitzatives és un element més que incrementa la 

heterogeneïtat dels models de gestió. 

Un altre dels elements a destacar és la diversitat d'actors que intervenen en aquestes 

matèries. La legislació estableix competències distintes entre els diferents nivells 

governamentals que es fan càrrec de determinades funcions o serveis. La legislació 

defineix un conjunt de serveis mínims obligatoris a càrrec dels municipis, als quals 

s'han d'afegir els serveis complementaris propis d'altres administracions o aquelles 

activitats delegades per la Generalitat de Catalunya. Però l'esperit de la legislació va 

més enllà d'aquest reconeixement multicompetencial ja que promou un govern 

multinivell per a la salut pública. La concepció de govern multinivell implica un sistema 

en què els diferents nivells de govern comparteixen, en comptes de monopolitzar, 

decisions públiques. Més que una descentralització de competències es tracta d'una 

concurrència d'aquestes per abordar problemes que no es poden fragmentar en la 

seva gestió. Això exigeix un nivell de cooperació interinstitucional que és un veritable 

desafiament a les institucions estructurades des d'una concepció jeràrquic-legalista. 

Però la legislació no només esmenta a les entitats públiques sinó que destaca la 

importància de la societat civil com un actor clau en el funcionament d'aquestes 

polítiques. La implicació de la ciutadania forma part d'aquest nou ideari de la salut 

pública, que es tradueix en formes de govern horitzontals en què la gestió de les xarxes 

esdevé una nova comesa per als governs locals. 

Finalment, l'evolució de les polítiques de salut dels darrers anys mostra una renovació i 

ampliació permanent de les matèries que abasta. No es tracta només d'un creixement 

quantitatiu, sinó sobretot qualitatiu. En aquest sentit, no s'ha de perdre de vista el 

paper que té el risc com una de les principals fonts de mobilització política. Fa alguns 

anys Ulrich Beck1 reflexionava sobre la importància del risc en societats cada vegada 

més individualitzades i globals. La preocupació creixent per controlar i preveure 

situacions que posen en perill la qualitat i la pròpia existència de la vida, forma part 

dels valors i demandes que tenen les societats del risc. Les polítiques de salut pública, 

responsables de la gestió de múltiples riscos -contaminació del medi, equipaments 

públics, aliments, etc.- tenen una missió principal i eminentment política, ja que 

responen a aquest nucli dur de noves demandes de les societats del risc. 

En síntesi, les noves concepcions sobre la gestió de la salut pública tenen en compte 

l'existència d'escenaris complexos, amb actors plurals i interdependents, xarxes que 

exigeixen una gran capacitat de negociació i una diversitat de matèries que exigeixen 

concurrència competencial i admeten diferents mecanismes de gestió. Però això no vol 

dir que aquestes noves concepcions prevalguin en les polítiques de salut. Alguns dels 

                                                      

1
 Beck, Ulrich (2008).La sociedad del riesgo mundial: en busca de la seguridad perdida. Ediciones Paidós Ibérica.  
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problemes detectats en l'Estudi 2010 -excessiva inflació i fragmentació orgànica, 

segmentació temàtica, dèficits en la planificació, etc.- són pròpies d’estils tradicionals 

de gestió caracteritzats pels biaixos jeràrquics i reactius. 

La detecció d'aquests desajustos entre el paradigma a què s'aspira i la seva 

implementació real no és senzilla quan es tracta d'un univers tan heterogeni i canviant 

com és el món local. Un dels propòsits fonamentals d'aquest estudi és aportar 

informació rellevant que ajudi a conèixer i interpretar el funcionament de les 

polítiques de salut. A través de la informació sistemàtica i actualitzada es poden 

detectar les tendències, problemes, fortaleses o debilitats d'un conjunt de governs 

municipals que afronten amb diferents recursos, estratègies i actuacions els 

desafiaments que plantegen les polítiques de salut pública. 
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I. OBJECTIUS I METODOLOGIA 

A. OBJECTIUS 

L'objectiu principal del Panel de Polítiques Locals de Salut Pública és recollir informació 

rellevant sobre les principals actuacions que realitzen anualment els ajuntaments en 

l'àmbit de la salut pública. Aquesta informació permetrà realitzar una anàlisi integral i 

comparativa sobre la situació d'aquestes polítiques, així com detectar tendències o 

canvis fonamentals en les orientacions de les mateixes. A més, el Panel és una eina de 

suport als propis ajuntaments, ja que facilita informació agregada d'interès als 

responsables de la gestió dels assumptes públics. 

De forma analítica, dins de l'àmbit de les polítiques de salut pública, es poden distingir 

diferents dimensions. En primer lloc, la dimensió estratègica inclou totes aquelles 

actuacions vinculades amb la definició d'objectius, la planificació, l’avaluació o la 

comunicació. En segon lloc, la dimensió instrumental comprèn totes aquelles 

actuacions en protecció i promoció de la salut que es promouen per a arribar a 

determinats fins. En tercer lloc, la dimensió relacional es refereix a les interaccions o 

xarxes dels principals actors involucrats en les diferents fases de les polítiques. En 

quart lloc, la dimensió de recursos o mitjans aplicats inclou tant les estructures 

administratives i de personal com els recursos econòmics i materials utilitzats per les 

administracions locals. Finalment, la dimensió normativa es refereix a la valoració que 

realitzen els responsables tècnics o polítics consultats sobre els problemes existents i 

els reptes futurs. 

L'enquesta ha recollit aquella informació d'interès sobre cadascuna d'aquestes 

dimensions. Amb aquesta informació, es pot establir un mapa descriptiu sobre la 

situació de les polítiques participatives, així com també plantejar algunes hipòtesis 

sobre els seus models o orientacions generals. Aquestes aportacions guanyaran en 

qualitat amb els resultats obtinguts al llarg del temps i permetran definir les 

tendències més importants. 

 

B. METODOLOGIA  

La investigació s'ha realitzat amb una metodologia participativa en la qual han 

intervingut diferents actors en cada fase del procés. A més, les característiques del 

qüestionari, que es realitza de forma autogestionada i en format electrònic, 

requereixen un disseny i presentació dels enunciats prou intuïtius i clars per a facilitar 

la seva resposta. 
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El procés d'investigació comprèn diferents etapes i s’ha desenvolupat de març a 

octubre de 2012. En la primera fase es van definir els objectius i es va proposar un 

qüestionari base per a la discussió. Els objectius generals del projecte s'inscriuen dins 

dels estudis panel per a diferents polítiques públiques de nivell local que organitza la 

Fundació. Per tant, l'estructura del qüestionari de salut pública és similar a la que s'ha 

fet servir per a l'estudi d'altres polítiques, fet que facilitarà l’estudi transversal 

d’aquestes. Aquests objectius, compartits amb el Servei de Salut Pública de la 

Diputació de Barcelona, van permetre dissenyar un qüestionari bàsic amb informació 

d'interès. Durant aquesta fase es va realitzar l'adequació, disseny i posta a prova del 

qüestionari en format SNAP i es van actualitzar les bases de dades amb els noms dels 

responsables (tècnics o polítics) de salut pública dels ajuntaments.  

En la segona fase es va realitzar la consulta i revisió del qüestionari i es van rebre 

diferents aportacions de tècnics i especialistes en salut pública. El dia 29 de febrer de 

2012 es va realitzar un seminari per analitzar els objectius i el contingut del qüestionari 

en què van participar quatre tècnics municipals, dos tècnics de la Diputació de 

Barcelona i dos investigadors de la Fundació Carles Pi i Sunyer. A partir d'aquestes 

observacions es va revisar el contingut i el disseny del qüestionari per facilitar la seva 

comprensió. 

En la tercera fase es va convidar els municipis a col·laborar amb el Panel. La invitació  

es va realitzar a través de cartes als alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores, i 

personal tècnic on s'exposaven els objectius i característiques generals del projecte. En 

el cas dels municipis de la província de Barcelona aquestes cartes van ser enviades per 

la Diputació de Barcelona i per la Fundació per via postal i correu electrònic.  

La cinquena fase va correspondre a l'enviament, recepció i revisió del qüestionari en 

format electrònic per part de l'equip d'investigació. Durant aquesta etapa es van 

realitzar consultes telefòniques i visites als ajuntaments i es van atendre diferents tipus 

de problemes. Cal destacar la col·laboració de l'equip del Servei de Salut Pública de la 

Diputació de Barcelona que va prestar un suport constant, a través de trucades 

telefòniques o correus electrònics als municipis, per reforçar la recollida d'informació. 

L'última etapa ha estat la de tabulació, codificació de les preguntes obertes i revisió 

d'errors i inconsistències de les dades. A més, s’ha preparat la base de dades i s’ha 

redactat l'informe d'anàlisi, per a la Diputació de Barcelona. 

 

C. UNIVERS D'ESTUDI 

L'univers d'estudi comprèn 80 municipis de més de 10.000 habitants de la província de 

Barcelona, sense incloure el municipi de Barcelona ja que la seva grandària, 
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especificitat i les seves competències particulars en matèria de salut pública requereix 

un tractament específic. El qüestionari base de la investigació ha estat dirigit als tècnics 

i/o responsables polítics dels ajuntaments. Les dades han estat obtingudes a través de 

diferents mitjans: consultes als ajuntaments per part de l'equip de la Fundació i 

proporcionades per la Diputació de Barcelona. 

Les respostes obtingudes sumen un 89% del total de l'univers. En el tram més baix de 

població les respostes han estat del 84%, i en els municipis majors de 100.000 

habitants han estat del 100%. Aquesta última xifra és similar als resultats obtinguts en 

els altres panels, fet que permet una lectura comparada dels mateixos en aquest tram 

de població.  

 

Taula 1. Distribució de municipis que han participat al Panel per trams de població 

Tram de població Casos Respostes 
Percentatge 
de respostes 

De 10.001 a 20.000 habitants 37 31 84 

De 20.001 a 50.000 habitants 25 23 92 

De 50.001 a 100.000 habitants 12 11 92 

Més de 100.000 habitants 6 6 100 

Total 80 71 89 
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II. INFORME ANALÍTIC 

1. EL DESENVOLUPAMENT INSTITUCIONAL I ELS RECURSOS 

En aquest bloc s'analitzen les estructures organitzatives i recursos que utilitzen els 

municipis per implementar les polítiques de salut pública. Quan s'aborda aquesta 

dimensió es plantegen tres preguntes fonamentals: quines són les característiques dels 

dissenys institucionals, de quins recursos es disposa, i quin és l'impacte que tenen 

aquests recursos i dissenys institucionals en els resultats de les polítiques. 

A nivell institucional es distingeixen un nivell polític i un altre tecnicoadministratiu. El 

primer està format per aquells òrgans i estructures que tenen la màxima 

responsabilitat de la direcció i definició de les estratègies a seguir. El nivell tècnic 

administratiu, en canvi, es refereix a l'aparell organitzatiu format per funcionaris i 

personal amb altres tipus de contractes, que poden intervenir en diferents fases de les 

polítiques de salut i que fonamentalment implementen o executen aquestes decisions. 

Respecte dels models d'organització política, la nota distintiva a nivell local és la 

diversitat i la variabilitat d'aquests dissenys institucionals. Des del Panel s'han 

considerat alguns indicadors, ja tractats en l'Estudi 2010, que assenyalen algunes 

característiques diferenciadores. Per exemple, per conèixer el nivell de complexitat i 

especialització organitzativa, un indicador significatiu és la delegació de competències 

que realitza l'alcalde o alcaldessa cap a altres organismes com autoritat sanitària local. 

També, la importància i complexitat d'aquesta matèria per a un municipi pot detectar-

se en el nivell de dedicació del responsable polític i en l'exclusivitat de les matèries que 

tracten les regidories de salut pública: a major nivell de dedicació i d'exclusivitat en les 

matèries específiques de salut pública, més gran serà la importància que té aquesta 

matèria a nivell local. Finalment, s'han tingut en compte alguns indicadors de caràcter 

subjectiu que tenen a veure amb la inclusió de les matèries de salut pública a les 

agendes locals així com dels consensos polítics que faciliten la continuïtat d'aquestes 

actuacions. 

En relació a les estructures tecnicoadministratives, els models organitzatius també són 

molt heterogenis i canviants encara que existeixen indicadors que permeten 

diferenciar característiques o models organitzatius. En aquest cas també s'han tingut 

en compte alguns indicadors utilitzats en l'Estudi 2010. La disponibilitat d'una 

estructura tecnicoadministrativa dedicada a la salut pública i l'existència d'un 

responsable tècnic en la matèria, és un indicador bàsic que manifesta un nivell de 

desenvolupament institucional i d'importància en aquesta matèria. L'exclusivitat en les 

matèries a què es dediquen aquests organismes i les matèries amb les que 

habitualment comparteix la gestió, són indicadors que poden donar senyals del nivell 

d'especialització i de transversalitat en la gestió d'aquests àmbits. 
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El fraccionament de les actuacions en diferents estructures organitzatives apareix com 

un problema destacat en diferents estudis sobre l'organització institucional de la salut 

pública. Per aquesta raó en el Panel s'han inclòs indicadors de caràcter objectiu sobre 

l'existència d'àmbits de coordinació estables, així com indicadors subjectius sobre la 

valoració dels nivells de coordinació intermunicipal, així com de la importància de les 

matèries de salut pública en altres departaments de l'Ajuntament. 

En relació als recursos, s'ha consultat sobre alguns indicadors rellevants sobre personal 

i pressupost dedicat a salut pública. En relació al personal, es pretén conèixer la 

situació existent d'un recurs clau per a l'impuls, gestió o consolidació d’actuacions de 

salut pública. Ja que les actuacions de salut pública requereixen certa especialització i 

coneixements, s'ha consultat als ajuntaments sobre la disponibilitat i quantitat de 

professionals dedicats a aquesta matèria. També es va consultar sobre un altre 

indicador d'interès referit a l'estabilitat del personal segons els vincles laborals dels 

professionals, així com la dedicació en hores setmanals en aquestes actuacions. 

En relació al pressupost, atenent les dificultats assenyalades en l'Estudi 2010 per 

recollir i sistematitzar aquesta informació, només es va consultar sobre les 

subvencions rebudes d'altres ens governamentals, la valoració dels canvis 

(disminucions o augments) pressupostaris de l'últim any i, per als àmbits de protecció i 

promoció de la salut es va sol·licitar una valoració subjectiva de l'impacte pressupostari 

de cadascuna de les activitats. Aquest últim tema s'analitza de manera particular en 

l'apartat número 2. 

Finalment, alguns d'aquests indicadors objectius que assenyalen les capacitats 

organitzatives dels municipis (estructures organitzatives, personal o pressupost) es 

poden contrastar amb altres de caràcter subjectiu que assenyalen la percepció que 

tenen els municipis sobre el nivell de formació dels professionals de salut pública, la 

capacitat d'innovació i detecció de noves necessitats, i la relació entre recursos 

invertits i necessitats municipals en els últims anys. 

A continuació es descriu una síntesi amb les dimensions, variables i indicadors que 

s'analitzen en aquest apartat. 
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Taula 2. Indicadors i variables d’estructures i recursos 

 Nivell Indicadors Variables considerades 
Es

tr
u

ct
u

ra
 

P
o

lít
ic

a 

Disponibilitat  
Complexitat  
Especialització 
Importància de la matèria 
Consensos  

Delegació funcions dels alcaldes i alcaldesses 
Regidories amb competències delegades 
Regidories protecció i promoció 
Dedicació del regidor/a de SP  
Dependència de Regidories 
Regidories segons especialització 
Percepció agenda política 
Percepció acord polític 

Te
cn

ic
o

ad
m

in
is

tr
at

iv
a 

Disponibilitat  
Complexitat  
Especialització  
Importància de la matèria 
Transversalitat  
Innovació  
Adaptabilitat  

Existència OTA 
Responsable tècnic 
Dependència orgànica 
OTA segons especialització 
OTA segons matèries compartides 
Mecanismes estables de coordinació 
Canvis estructures 
Percepció coordinació 
Percepció importància resta departaments 
Percepció innovació 
Percepció adaptabilitat 
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Disponibilitat  
Quantitat  
Intensitat dedicació 
Especialització 
Estabilitat 
Impacte de la crisi 

Existència i quantitat de professionals 
Àmbit de dedicació 
Vincle laboral  
Dedicació horària 
Canvis a la plantilla i en les hores de 
dedicació 
Percepció de la formació 

P
re
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Suports externs  
Impacte de la crisi 

Entitats que financen 
Subvencions 
Canvis pressupostaris 
Percepció recursos / necessitats 

 

 

1.1 ORGANITZACIÓ 

1.1.1 LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES 

A nivell d'estructures polítiques, l'anàlisi dels diferents indicadors estudiats en el Panel  

arriba a conclusions similars a les de l'Estudi 2010. La salut pública és una matèria 

inclosa pràcticament en la totalitat dels organigrames polítics dels ajuntaments 

estudiats. Tots aquests municipis tenen regidories dedicades a aquesta matèria amb 

un predomini de les que comparteixen competències amb altres matèries (75%) 

enfront de les que es dediquen amb exclusivitat a temes de salut pública (25%). 
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Respecte de la dedicació dels regidors i regidores, en l'Estudi 2010 s’assenyalava que 

més del 60% dels regidors/es tenien una dedicació parcial, una quarta part tenia una 

dedicació exclusiva i poc més del 10% dels casos no tenia dedicació. Aquestes dades 

són molt similars a les obtingudes en l’actual Panel: el 64% dels regidors/es té una 

dedicació a temps parcial, el 25% té dedicació exclusiva i el 10% no té dedicació. 

En quant a la ubicació en l'organigrama municipal, en el 38% dels casos es tracta de 

regidories amb atribucions directes mentre que a la resta depenen d'alguna instància 

superior (Tinència d'alcaldia 40%; Alcaldia 3%) o estan integrades a una altra regidoria 

(17%). Aquí sí distingim una petita variació amb els resultats de l'Estudi 2010 en què 

predominaven les regidories amb atribucions directes (66%). 

Un altre dels temes en què no s'adverteixen canvis, és en referència a la delegació de 

les competències de l'alcalde com a autoritat sanitària. En l'Estudi 2010 la proporció de 

municipis amb competències delegades era del 45% mentre que en l’actual Panel és 

del 48%. En el 70% dels municipis estudiats, els alcaldes o alcaldesses han delegat les 

seves atribucions en una regidoria i en una menor proporció en Tinència d'alcaldia 

(26%) o altres instàncies (3%). 

La mida del municipi és un factor que explica els resultats diferents que tenen aquests 

indicadors en cada municipi. A major grandària de la població, és major la dedicació 

dels regidors i regidores o la delegació de funcions per part de l'alcalde o alcaldessa. Al 

seu torn, els municipis més grans tenen estructures superiors, més complexes amb 

nivells intermedis entre les regidories i l'alcaldia, i menys nivell d'exclusivitat en les 

matèries que tracten les seves regidories dedicades a salut. 

Des del Panel s'han inclòs indicadors qualitatius que busquen valorar la continuïtat i la 

importància que tenen els problemes de salut en les agendes públiques. En relació a la 

continuïtat, la majoria dels municipis consultats (62%) tenen una percepció positiva 

(molt o bastant d'acord) sobre l'existència d'acords entre les forces polítiques per 

donar continuïtat a aquestes polítiques. Aquí no s'observen grans diferències entre els 

trams de població encara que en els municipis més grans hi ha més continuïtat. 

En relació a la inclusió de les matèries de salut pública a les agendes municipals, les 

percepcions positives i negatives es reparteixen per parts iguals: el 50,7% estan molt o 

bastant d'acord en que els reptes més importants en matèria de salut estan inclosos en 

les agendes polítiques, mentre que el 49,3% estan poc o gens d'acord sobre aquesta 

inclusió. 

 

 

 

13



Polítiques locals de salut pública 

 

 

Taula 3. Les estructures polítiques dels municipis dedicades a la salut pública 

 

De 10.001 
a 20.000 
habitants 

De 20.001 
a 50.000 
habitants 

De 50.001 
a 100.000 
habitants 

Més de 
100.000 

habitants 

Total 
Barcelona 

Delegació atribucions de l'alcalde o 
alcaldessa 

35,5 43,5 72,7 83,3 47,9 

Exclusivitat Regidoria 27,6 26,1 30,0 0,0 25,4 

D
ep

en
d

èn
ci

a 

re
gi

d
o

ri
a 

Alcaldia 3,4 4,3 0,0 0,0 3,0 

Tinència d’alcaldia 31,0 47,8 40,0 60,0 40,3 

Una altra regidoria 20,7 8,7 20,0 40,0 17,9 

Regidoria amb atribucions 
directes 

44,8 39,1 40,0 0,0 38,8 

 

D
ed

ic
ac

ió
 

R
eg

id
o

r/
a 

 

Exclusiva 6,9 26,1 60,0 60,0 25,4 

Parcial 82,8 60,9 30,0 40,0 64,2 

Sense dedicació  10,3 13,0 10,0 0,0 10,4 

Acord polític que dóna continuïtat 58,1 60,9 63,6 83,3 62,0 

Reptes de SP inclosos en l'agenda 51,6 43,5 54,5 66,7 50,7 

 

1.1.2 LES ESTRUCTURES TECNICOADMINISTRATIVES 

L'anàlisi de les estructures tecnicoadministratives també planteja conclusions similars 

a les de l'Estudi 2010. El 82% dels municipis disposen d'un departament tècnic 

especialitzat en temes de salut pública. La totalitat de municipis majors de 50.000 

habitants té aquestes estructures, mentre que en els més petits la proporció és del 

62% dels casos. 

Tenint en compte l'àmplia varietat de fórmules organitzatives (Estudi 2010), es va 

consultar sobre tres opcions diferents: disponibilitat d'un departament, disponibilitat 

de dos departaments amb funcions diferenciades i disponibilitat d’altres formes 

alternatives d'organització. En primer lloc, els municipis que disposen d'un 

departament representen el 53% dels casos, els que tenen almenys dos departaments 

arriben al 10% dels casos, i aquells que tenen una altra modalitat organitzativa, que no 

s'ajusta a aquestes alternatives, representen un 14% dels casos. 

L'interès per la segona opció, dos departaments especialitzats, era per detectar aquells 

casos amb una gestió bicèfala sobre la promoció i la protecció de la salut. Es van 

detectar set municipis amb una organització diferenciada en aquestes matèries. Els 

municipis que han seleccionat altres alternatives, en total deu, presenten casuístiques 

diferents entre les quals es destaquen tres serveis gestionats des d'un consorci extern 

intermunicipal. 
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En la majoria dels municipis aquests organismes estan vinculats orgànicament a una 

regidoria (89,5%) i en la resta dels casos (10,5%) depenen de més d'una regidoria. En 

cap cas hi ha una dependència directa d'alcaldia o d'altres àmbits municipals. 

Amb l'excepció d'un cas, la totalitat dels municipis amb departaments especialitzats, 

tenen al seu torn un responsable tècnic. Hi ha set casos de municipis que no tenen una 

estructura especialitzada, però tenen un responsable tècnic en temes de salut. 

Finalment, cal destacar que el 100% dels municipis majors de 50.000 habitants tenen 

departament i responsable tècnic.  

 

Taula 4. Estructures tècniques dels municipis, dedicades a salut pública 

  

De 10.001 
a 20.000 

hab. 

De 20.001 
a 50.000 

hab. 

De 50.001 
a 100.000 

hab. 

Més de 
100.000 

hab. 

Total 
Barcelona 

Responsable tècnic/a 61,3 91,3 100,0 100,0 80,3 

Disponibilitat de 
departament tècnic 

Un departament 
tècnic 

29,0 73,9 81,8 50,0 53,5 

Dos 
departaments 
tècnics 

6,5 4,3 18,2 33,3 9,9 

Altres situacions 25,8 4,3 0,0 16,7 14,1 

Sense 
departament 

38,7 17,4 0,0 0,0 22,5 

Dependència del 
departament tècnic 

Depèn d'una 
regidoria 

77,8 94,1 88,9 100,0 89,5 

Depèn de més 
d'una regidoria 

22,2 5,9 11,1 0,0 10,5 

 

 

LA COORDINACIÓ INTERDEPARTAMENTAL 

L'heterogeneïtat que mostren aquestes fórmules organitzatives es complica més quan 

s'analitzen les matèries a què es dediquen aquests departaments. Aquí es distingeixen 

dos tipus de municipis: els que tenen departaments amb dedicació exclusiva a salut 

pública (37%) i els que comparteixen la gestió amb altres matèries (63%). Entre 

aquests últims, les matèries més comunes a les quals estan vinculats són: consum, en 

el 80% dels casos, sanitat (37%), benestar social (20%), gestió de cementiris (16%) i 

medi ambient (12 %). 
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Si es vinculen aquestes matèries amb els àmbits de protecció i promoció, s'observa 

que el 62% dels casos (15 departaments) estan vinculats específicament a les tasques 

de protecció, el 33% dels òrgans es vinculen a matèries de protecció i promoció; i 

només un cas es vincula exclusivament a temes de promoció. Per tant, aquests 

departaments tenen un biaix temàtic més orientat a la protecció de la salut. 

Si tenim en compte que la salut pública és una política de caràcter transversal i que 

aquestes estructures tenen cert nivell d'especialització, la coordinació amb altres àrees 

del municipi és una activitat imprescindible a l'hora d'implementar les actuacions 

municipals. En l'Estudi 2010, es destacava la importància de la coordinació 

interdepartamental en un àmbit caracteritzat per una gran fragmentació temàtica. Al 

Panel s'ha consultat als municipis sobre l'existència de mecanismes més o menys 

estables de coordinació i se'ls ha demanat que valorin la coordinació 

interdepartamental. 

Pràcticament tots els municipis reconeixen que tenen espais transversals de 

coordinació, però en la majoria dels casos (91,5%) es tracta d'experiències de 

coordinació puntual. En canvi, les fórmules de coordinació més sistemàtiques estan 

esteses només en el 45,7% dels municipis. Gairebé la totalitat d'aquests casos, 45,1%, 

són municipis que realitzen una programació d'activitats anuals conjunta i amb 

pressupost assignat. La resta de mecanismes de coordinació consultats són menys 

freqüents: el 16,9% té un programa transversal de coordinació entre totes les àrees, el 

14,1% té una comissió o taula que estableix criteris o pautes comuns, mentre que el 

11,3 % coordina les actuacions a través d'altres mecanismes. No es detecten grans 

diferències en la utilització d'aquests mecanismes entre els diferents trams 

poblacionals. 

En resum, habitualment la coordinació amb altres àrees és puntual o es concentra en 

el període en què es dissenyen els pressupostos anuals. Aquests escassos nivells de 

coordinació sistemàtica es corresponen amb una valoració, majoritàriament negativa, 

de la coordinació interdepartamental. El 63,4% dels municipis està poc o gens d'acord 

amb que les diferents àrees de l'ajuntament treballin de forma coordinada i 

transversal en tractar temes de salut pública. De manera similar s'expressa el mateix 

percentatge de casos quan es pregunta si la resta d'estructures municipals tenen en 

compte els temes de salut pública en la implementació de les seves polítiques. 
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Gràfic 1. Ajuntaments que tenen un espai transversal de coordinació amb altres àrees, en el 

qual intervé regularment l'àmbit de salut pública [N=71]  

 

 

CANVIS CONTEXTUALS I CAPACITAT D’ADAPTACIÓ 

Entre els reptes més importants que han d'afrontar les administracions locals en els 

propers anys destaquen la capacitat d'adaptació i innovació de les seves estructures 

organitzatives a les transformacions contextuals. En un entorn caracteritzat per la crisi 

econòmica, els canvis en les coalicions de govern i les ràpides transformacions 

sociodemogràfiques, les organitzacions municipals han d’apel·lar a la seva capacitat 

d'aprenentatge i flexibilitat per donar una resposta eficaç als nous reptes que es 

plantegen. 

Des del Panel  s'han plantejat alguns interrogants que busquen detectar l'impacte dels 

canvis contextuals en les estructures organitzatives i la capacitat dels municipis per 

atendre les noves necessitats i demandes. Respecte dels canvis organitzatius, al 

període 2010-2011, més del 70% reconeix que no hi ha hagut una transformació 

significativa en les estructures dedicades a la promoció i a la protecció de la salut. Els 

canvis més estesos són els referits a la reestructuració del departament existent. 

Aquests canvis es donen amb més intensitat en els ajuntaments de més de 50.000 

habitants (més del 40%) i en l'àmbit de la protecció (22%). D'altra banda són molt pocs 

els municipis que han creat o eliminat estructures (menys del 3%) mentre que un 10% 

dels municipis han canviat el responsable tècnic. 
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Gràfic 2. Canvis als departaments tècnics de salut pública [N=71] 

 

 

L'estabilitat que s'observa en les estructures organitzatives de la majoria dels municipis 

és un indicador positiu respecte de la consolidació institucional de les polítiques de 

salut. No obstant això, en un 50% dels casos consultats prevalen les percepcions 

negatives, poc o gens d'acord, quan es consulta als municipis sobre la capacitat 

d'adaptació dels serveis locals dels ajuntaments per atendre les necessitats i demandes 

en matèria de salut pública. Aquesta proporció és encara major (52,1%) respecte de la 

percepció que tenen sobre la capacitat d'innovació per atendre els nous reptes de les 

polítiques de salut. 

Aquests dèficits són encara més importants quan es consulta sobre les eines i recursos 

disponibles per detectar noves necessitats. Només una quarta part dels municipis 

tenen una percepció positiva (molt o bastant d'acord) sobre la disponibilitat 

d'instruments per detectar noves necessitats. 

 

1.2 PERSONAL  

Des del Panel s'han recollit un conjunt d'indicadors que permeten conèixer la 

disponibilitat, quantitat, especialització, estabilitat i nivell de dedicació dels 

professionals dedicats a la salut pública. Els resultats de l'explotació de les dades són 

similars als de l'Estudi 2010, on es concloïa que els municipis amb estructures 

especialitzades en salut eren els que comptaven amb equips de personal més 

nombrosos, qualificats i amb major dedicació. 

En primer lloc, es confirma que gairebé la totalitat dels municipis de la província de 

Barcelona (95%) té personal dedicat a la salut pública. En total, es comptabilitzen 265 
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professionals que presten serveis a 67 municipis amb una mitjana de 4 professionals 

per municipi. 

Les dades comparatives de l'Estudi 2010 i del Panel mostren certa estabilitat en les 

plantilles de personal. Aquesta informació s'ha pogut confirmar a través de dues 

preguntes plantejades al Panel sobre els canvis produïts durant el 2011, tant pel que fa 

a la quantitat de professionals, com a la dedicació horària a temes de salut pública. 

Gairebé el 90% dels municipis confirma que han mantingut el nombre i la dedicació 

horària dels professionals vinculats a salut pública. En ambdós casos, una proporció 

lleugerament superior de municipis (7%) indica que hi ha hagut augments, mentre que 

el 5% indica que hi ha hagut disminucions. 

També s'observa que hi ha una relació estreta entre les dimensions dels equips de 

personal i la grandària del municipi. En els municipis de menys de 50.000 habitants la 

mitjana és de 2 professionals, en el tram de població de 50.000 a 100.000 habitants la 

mitjana es duplica a 4, i en l'últim tram, més de 100.000 habitants, arriba a 17 

professionals per municipi. Els únics municipis que no disposen de professionals, en 

total quatre, tenen menys de 20.000 habitants. 

Aquest conjunt de professionals tenen diferents nivells d'especialització motiu pel qual 

es distingeixen tres grups segons la dedicació a les matèries de protecció o promoció 

de la salut. En primer lloc, el grup més nombrós és el d'aquells que es dediquen 

exclusivament a l'àmbit de la protecció i representen un 41% del total de professionals. 

El segueix, en ordre d'importància, amb un 32% del total, el conjunt de professionals 

que compleixen funcions mixtes, promoció i protecció. Finalment un 27% de 

professionals es dediquen de forma exclusiva a les tasques de promoció. 

El total de municipis amb professionals dedicats a la protecció de la salut és de 65 

mentre que els que es dediquen a la promoció sumen un total de 63. Això vol dir que 

hi ha dos municipis que no tenen professionals dedicats a la protecció i quatre que no 

tenen personal dedicat a la promoció. Aquesta primera aproximació mostra cert 

equilibri en la disponibilitat de recursos humans que tenen els municipis per complir 

activitats mínimes obligatòries i no obligatòries. 

També s'observa que el nivell d'especialització és major en els municipis més grans, ja 

que com s'observa en el gràfic següent, els professionals que realitzen funcions mixtes, 

tenen un pes relatiu més gran en els municipis de menys de 50.000 habitants. En canvi, 

els municipis més grans, sobretot en l'àmbit de la protecció, tenen una proporció més 

elevada de professionals especialitzats. 
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Gràfic 3. Professionals de salut pública segons àmbit de dedicació i tram de població 

Protecció de la salut Promoció de la salut Mixta Total

10-20.000 hab. 0,7 0,4 0,8 1,9

20-50.000 hab. 0,5 0,3 1,2 2,1

50-100.000 hab. 2,5 1,4 1,7 5,6

>100.000 hab. 10,3 4,5 2,7 17,5

Barcelona 1,8 0,9 1,3 4,0
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El tercer indicador que s'analitza és el dels vincles laborals del personal de salut pública 

que permet conèixer el grau d'estabilitat o precarietat de les plantilles de personal. 

Més de la meitat dels professionals, un 51,7%, són funcionaris, el 34,3% són laborals i 

la resta, un 14%, són professionals amb altres tipus de contractes. 

Si bé la proporció de professionals funcionaris i laborals -inclosos en aquesta categoria 

altres tipus de contractes- és similar, la distribució d'aquestes figures contractuals 

mostra diferents tipologies de municipis. La dimensió del municipi és un factor que té 

una incidència significativa en les tipologies de contractació. Gairebé la totalitat dels 

municipis més grans tenen funcionaris: el 100% en els de més de 100.000 habitants i el 

90% dels que tenen entre 50 i 100.000 habitants. En canvi, en els més petits, aquestes 

proporcions es redueixen al 41% en els municipis de menys de 20.000 habitants i al 

60% en els de 20 a 50.000 habitants. 

Si es considera la disponibilitat d'algun treballador per tipus de contracte s'observa 

que hi ha 41 municipis que disposen de funcionaris; 43 de laborals i 18 d'altres tipus de 

contractes. Això vol dir que hi ha 26 municipis, gairebé el 40% dels municipis amb 

professionals, que només disposen de personal laboral (s'inclouen aquí sis casos que 

només disposen de personal amb altres tipus de contracte). El 60% d'aquests 

municipis, 16, tenen menys de 20.000 habitants, hi ha 9 amb menys de 50.000 

habitants i 1 amb menys de 100.000 habitants. 

El quart indicador considerat, la dedicació horària setmanal dels professionals dedicats 

a salut pública, permet dimensionar de manera més ajustada les capacitats de recursos 

humans que tenen els municipis. Per facilitar les respostes dels municipis només es va 
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consultar sobre la dedicació dels professionals del Capítol 1 sense diferenciar en 

l'àmbit a què es dediquen (promoció o protecció). Si prenem l'univers total del 

personal del Capítol 1, 230 professionals, observem que el 73% dels professionals 

tenen una dedicació superior a 30 hores setmanals, el 7,8% dediquen entre 11 i 30 

hores setmanals, el 5,7% dediquen entre 11 i 20 hores setmanals i el 13,5% tenen una 

dedicació inferior a les 10 hores setmanals. 

En aquest cas quan es relaciona la intensitat de la jornada laboral amb la grandària del 

municipi s'observa que en els tres primers trams de població, fins a 100.000 habitants, 

la proporció de professionals amb més de 30 hores de dedicació setmanal, és superior 

al 70%. En canvi els municipis més grans tenen una proporció relativament alta de 

professionals, més del 50%, amb dedicació inferior a les 20 hores setmanals. 

 

Taula 5. Percentatge de professionals segons jornada laboral i tram de població 

 
Menys de 10 

hores 
setmanals 

Entre 11 i 20 
hores 

setmanals 

Entre 20 i 30 
hores 

setmanals 

Més de 30 
hores 

setmanals 

De 10.000 a 20.000 habitants 13,48 5,65 7,83 73 

De 20.001 a 50.000 habitants 2,78 11,11 2,78 83,3 

De 50.001 a 100.000 habitants 11,11 11,11 0 77,8 

Més de 100.000 habitants 30,77 26,92 3,85 38,5 

 

L'últim indicador que s'ha considerat per conèixer les capacitats dels equips està referit 

a la formació del personal. L’Estudi 2010 va tractar de manera detallada els perfils de 

formació de tots els professionals. Des del Panel  només s'ha inclòs una pregunta en 

què es valora la formació contínua del personal. Aquesta és una de les opcions en què 

les respostes positives són les més altes. El 63,4% dels municipis estan molt o bastant 

d'acord en què els seus professionals actualitzen la seva formació periòdicament. No 

obstant això, cal destacar que un 37% dels municipis observen dèficits en 

l'actualització formativa del seu personal. 

En aquest cas també s'observen diferències destacades d'acord amb el tram de 

població. El 100% dels municipis de més de 100.000 habitants té una percepció 

positiva sobre aquesta matèria. En canvi, en els municipis de menys de 20.000 

habitants amb prou feines arriba al 45% i en el de 20.001 a 50.000 habitants és del 

60%. 
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1.3 PRESSUPOST  

Els recursos econòmics que disposa una política pública constitueixen un indicador 

clau per a l'anàlisi de la mateixa. No obstant això, en els estudis comparats és difícil 

contrastar dades quan els models de prestació de servei o d'assignació de la despesa 

són tan heterogenis. Aquesta conclusió, a la qual va arribar l’Estudi 2010, ha estat 

tinguda en compte a l'hora de dissenyar la investigació del Panel. 

Des del Panel  s'ha optat per recollir la informació que és més accessible i permet una 

lectura comparativa. S'han inclòs indicadors objectius que permeten distingir els 

suports de finançament externs d'entitats governamentals i la quantitat aproximada 

d'aquests suports en els àmbits de protecció i promoció; i indicadors subjectius referits 

als nivells de variació pressupostària de l'últim any, a la relació d'aquestes variacions 

amb altres polítiques i a la relació entre inversions i necessitats en matèria de salut. 

En relació als suports externs s'observa que el 95% dels municipis consultats van rebre 

algun tipus de finançament d'altres entitats governamentals durant l'any 2011. Més 

del 80% dels municipis van rebre algun tipus de finançament per part de la Diputació 

de Barcelona, el 24,8% de la Generalitat de Catalunya, i un 5% van rebre finançament 

del govern central i del consell comarcal. 

Dues terceres parts dels municipis van rebre finançament d'una institució, un 17% van 

rebre suports de dues institucions, i el 5%, 4 municipis, van rebre suports de més de 

tres institucions. En termes relatius, els municipis més grans són els que han tingut 

major quantitat de suports: 4 de 6 municipis de més de 100.000 habitants van rebre 

suport de més de dues institucions. 

Finalment, la suma total en euros que han rebut els municipis, per any, en subvencions 

destinades a activitats de salut pública, donen una mitjana de 28.173,8 euros per 

municipi. Les diferències entre municipis són significatives, amb un mínim de 2.600 

euros i un màxim de 183.000 euros i amb mitjanes que ascendeixen progressivament a 

mesura que augmenta el tram de població. 

Cal destacar que la destinació d'aquests recursos es distribueix de manera equilibrada 

si es comparen les mitjanes de subvencions que reben els ajuntaments en promoció 

(16.142,5 euros) i en protecció de la salut (11.864,5 euros), encara que l’àmbit de 

promoció rep una quantitat lleugerament superior en tots els trams de població. 
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Taula 6. Mitjana de les subvencions rebudes pels municipis al 2011 

 De 10.000 a 
20.000 

habitants 

De 20.001 a 
50.000 

habitants 

De 50.001 a 
100.000 

habitants 

Més de 
100.000 

habitants 
Barcelona 

Protecció 4.206,35 9.524,36 17.621,55 43.076,00 11.864,52 

Promoció 6.420,37 18.636,77 22.865,82 38.420,33 16.142,50 

Total  10.669,81 28.161,14 40.487,36 81.496,33 28.173,83 

 

Una altra dada d'interès que aporta el Panel és l'impacte que ha tingut la crisi 

econòmica en les partides pressupostàries destinades a salut pública. Les dades del 

Panel revelen que el 60% dels municipis han tingut reduccions en les assignacions 

pressupostàries de salut pública i només el 10% han augmentat les seves partides. 

Entre els que han reduït els seus pressupostos, el 82% ha disminuït fins a un 10%, el 

15% fins el 20%, i la resta dels casos ha reduït els seus pressupostos en més del 30%.  

Més de la meitat dels municipis (55,8%) que han reduït els seus pressupostos ho han 

fet de manera similar a altres polítiques, mentre que el 16% consideren que la 

reducció ha estat menor que en altres polítiques i el 2,3% que ha estat major. 

Finalment, més del 80% dels municipis considera que els recursos que l’Ajuntament 

destina a salut pública no s’han incrementat de manera proporcional a les necessitats 

en aquesta matèria. 

 

Gràfic 4. Canvis en els pressupostos municipals destinats a Salut Pública l'any 2011 [N=71]  
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2 LES ACTUACIONS EN MATÈRIA DE SALUT PÚBLICA 

Fruit de la planificació de les polítiques públiques i de la seva execució en sorgeixen les 

actuacions específiques de l’àmbit de la salut pública que defineixen, en última 

instancia, la realitat municipal. La dimensió substancial ens apropa a aquesta realitat 

municipal mitjançant una sèrie de qüestions dirigides a obtenir una relació de les 

principals actuacions en l’àmbit de la salut pública i algunes característiques 

fonamentals per entendre el seu abast. Concretament es proposa un llistat 

d’actuacions pròpies dels àmbits de protecció i promoció i es demana quines 

d’aquestes actuacions s’han realitzat durant 2011, quines han precisat de més 

dedicació en personal i hores de treball, en quines s’ha destinat un major pressupost, i 

per últim, quines actuacions han presentat majors dèficits en la seva gestió.  

 

2.1 LA PROTECCIÓ DE LA SALUT 

2.1.1 PROTECCIÓ DE LA SALUT. UN PUNT DE PARTIDA.  

En els propers apartats s’analitzaran les dades obtingudes pel Panel 2012 en l’àmbit de 

protecció de la salut. Tal com es defineix a la Llei 18/2009 quan es parla de protecció 

de la salut es fa referència a <<el conjunt d’actuacions, prestacions i serveis destinats a 

garantir la innocuïtat i la salubritat dels productes alimentaris i a preservar la salut de 

la població davant dels agents físics, químics i biològics presents en el medi>>.  

Abans de realitzar aquesta anàlisi, es mirarà d’establir una referència prèvia en base a 

l’Estudi 2010. A continuació, es farà una anàlisi dels objectius plantejats pels municipis 

així com de les actuacions realitzades en l’àmbit de la protecció durant 2011, amb la 

finalitat de classificar els municipis en funció de les tipologies que en resulten. 

Finalment es portarà a terme una visió més qualitativa dels recursos dels que disposen 

els municipis en la prestació de les actuacions pròpies de l’àmbit, i dels dèficits que els 

propis municipis observen en la seva gestió.  

L’Estudi 2010, tot i ser un bon punt de partida, no comparteix els mateixos objectius 

que l’actual, motiu pel qual l’anàlisi comparatiu només és aplicable de forma parcial. 

Per això, serà interessant recordar les conclusions de l’Estudi 2010 en referència als 

serveis mínims obligatoris en protecció de la salut. En aquella ocasió es delimitaven 

dotze actuacions de prestació mínima obligatòria per part dels municipis en base a 

l’article 52 de la Llei de Salut Pública de Catalunya 18/2009, de les quals s’analitzava el 

grau de prestació, la forma de gestió i els recursos utilitzats. Fent una síntesi de l’Estudi 

2010 en destacaríem els següents punts: 
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 Les activitats en la salut pública són molt heterogènies entre si i això dificulta 

fer-ne una visió de conjunt, ja que en moltes ocasions les activitats no estan 

centralitzades en un mateix departament o no es realitzen des de la pròpia àrea 

de salut. Aquesta qüestió, identificada també en estudis anteriors2 s’ha seguit 

produint en aquest Panel de Salut Pública.  

 Tot i que el llistat de les 12 activitats en protecció de la salut formen part dels 

serveis mínims que els ens locals haurien de prestar de forma obligatòria, en 

alguns municipis hi ha activitats que no realitza cap ens (tenint present que 

entenien la prestació d’un servei sempre que ho fes el propi Ajuntament de 

manera directa, a través d’un ens de cooperació municipal, a través de la 

delegació a un altre ens o finalment que fos l’Agència de Protecció de la Salut la 

que prestés el servei).  

 No hi ha un nivell de prestació homogeni dels servies de protecció de la salut, 

tot i que en general existeix un nivell mitjà-alt de prestació de les activitats 

mínimes. Les diferències en els nivells de prestació venen determinades en 

gran part per la grandària poblacional. 

 La majoria de serveis es presten des de l’Ajuntament, tot i que l’Agència de 

Protecció de la Salut es destaca com a proveïdora de serveis de sanitat 

ambiental i seguretat alimentària principalment, i com a ens col·laborador a 

través de convenis de col·laboració. 

Al final de l’anàlisi es veurà si alguna de les conclusions de l’Estudi 2010 continua sent 

vàlida dos anys després o, en cas contrari,  quins canvis i tendències s’hi observen. La 

Llei 18/2009 detalla específicament quins són els serveis mínims d’obligada prestació 

pels municipis en l’àmbit de protecció de la salut, encara que de la prestació d’aquests 

serveis se’n deriven una o més actuacions en funció de la seva natura. Com es comenta 

més àmpliament en els següents apartats, en aquest Panel el nombre d’actuacions 

analitzades és major respecte l’Estudi 2010 i l’atenció recau amb major èmfasi en el 

nivell de realització d’aquestes actuacions, les capacitats organitzatives dels municipis i 

els recursos de que disposen, tant a nivell local, com a nivell supramunicipal, en forma 

de recolzaments, convenis i xarxes. El que es segueix aprofitant pel que fa als estudis 

anteriors és la divisió de les actuacions en tres grans àmbits: el de la sanitat ambiental, 

el de la seguretat alimentària i el dels animals salvatges, urbans i plagues. 

  

                                                      
2
 Llebaria X.(coord.), Les activitats i les estructures dels serveis de salut pública. Estudi als ajuntaments 

de més de 10.000 habitants, Generalitat de Catalunya, Departament de Salut, 2010 
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2.1.2 OBJECTIUS I PRIORITATS EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT 

En aquest apartat es realitza una descripció dels principals objectius plantejats pels 

ajuntaments durant l’any 2011. Amb aquesta finalitat, el Panel recollia mitjançant una 

pregunta oberta els tres objectius principals de l’Ajuntament durant l'any 2011. Dos 

municipis no van respondre aquesta qüestió i alguns altres només van indicar un sol 

objectiu. Al tractar-se de respostes obertes, aquestes han estat recodificades amb 

posterioritat tenint en compte els tres grans àmbits dins dels quals s’engloben les 

diferents activitats en matèria de salut pública. S’ha optat per fer el tractament per 

àmbits en primer lloc per no realitzar una llista massa extensa d’objectius i, en segon 

lloc, perquè hi havia municipis que marcaven com a objectiu prioritari tot un àmbit, 

com per exemple el de sanitat ambiental. També s'han inclòs altres objectius que no 

estan directament vinculats amb un àmbit d'actuació però que expressen una prioritat 

destacada per un nombre important de municipis. Per exemple l’objectiu de “Millora 

dels mecanismes de gestió” incorpora a tots aquells municipis que destacaven 

prioritats com la capacitació del personal, la millora de la informació existent o dels 

instruments municipals disponibles per abordar els reptes que planteja la protecció de 

la salut. També s’ha inclòs com a objectiu el “compliment de la normativa segons 

competències” pels municipis que prioritzen complir aquelles actuacions que estableix 

la llei sense entrar en cap més detall sobre a quina activitat o àmbit donen més 

importància.  

Es pot pensar que, dins dels tres objectius, el primer podria ser el més prioritari, és per 

això que en el gràfic 6 es mostren d’una banda els percentatges de cada objectiu 

escollits com a primera opció i a continuació els escollits en segona i tercera. Com a 

resultat s’obtenen els percentatges acumulats que ens donen una visió més amplia del 

pes específic de cada elecció.   

Els resultats del Panel indiquen que l’objectiu prioritari més esmentat és la seguretat 

alimentària, citat pel 73,9% de municipis, dels quals un 53,6% el cita com a primer 

objectiu. És per tant el primer objectiu ja sigui en primera opció com tenint en compte 

totes les mencions realitzades. El segon objectiu és la sanitat ambiental, que tot i estar 

per darrera d’altres com a primera opció, el citen de forma acumulada un 47,8% 

d’ajuntaments. En tercer lloc apareix l’objectiu que fa referència als animals salvatges, 

urbans i plagues amb 42% d’ajuntaments que el citen entre els seus tres objectius 

prioritaris. Tot i que apareix de forma acumulada com a tercer objectiu, cal destacar 

que els temes relacionats amb el control dels animals de companyia, la gestió de 

plagues i el control d’animals peridomèstics apareix citat més vegades com a primera 

opció que no pas els temes vinculats amb la sanitat ambiental. El quart objectiu fa 

referència a la millora dels mecanismes de gestió mentre que l’objectiu de limitar-se a 

complir amb la normativa vigent apareix en última posició en quant a percentatges 

acumulats. Així doncs, l’àmbit de la seguretat alimentària ha estat l’objectiu prioritari 
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durant l’any 2011 molt per sobre dels altres objectius. Caldrà veure posteriorment si 

això es tradueix en una major actuació en les activitats vinculades a aquest àmbit. 

 

 

2.1.3 ACTUACIONS EN PROTECCIÓ DE LA SALUT  

En referència a les actuacions realitzades pels municipis durant l’any 2011, cal aclarir 

que en el Panel es recollien de forma concreta només aquelles que foren realitzades 

pels propi ajuntaments, i no la prestació del servei en si a través de les distintes 

modalitats (a través d’un ens de cooperació municipal, a través de la delegació a un 

altre ens, etc.). En aquest sentit podria donar-se el cas, com així indicaren en alguna 

ocasió, que un Ajuntament prestés un servei però que durant l’any sobre el qual es 

recollia la informació no hagués realitzat cap activitat en relació amb el mateix. Un cas 

molt il·lustratiu és el del control sanitari d’establiments de pràctiques de tatuatge, 

micropigmentació i pírcing on, a causa de l’absència d’un establiment comercial on es 

realitzés aquest tipus de pràctiques, l’Ajuntament no s’havia vist en la necessitat de 

realitzar-ne cap activitat de control.  

Les activitats en protecció de la salut estan extretes del catàleg de serveis mínims, 

detallats en l’article 52 de la Llei 18/2009 de Salut Pública de Catalunya, pel qual els 

ajuntaments són competents, i de les demandes sorgides tant de les entrevistes 

realitzades amb experts com del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. 

En aquesta ocasió el catàleg d’activitats està conformat per quinze actuacions, a 

diferència de l’Estudi 2010 on en constaven un total de dotze. S’han inclòs el control 
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Gràfic 5. Percentatge de municipis que han escollit els següents objectius de treball en 

matèria de protecció de la salut, durant l'any 2011. [N=69] 
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del risc derivat dels animals de companyia, el control del transport interurbà de 

mercaderies d’alimentació i la gestió de queixes i denúncies. Aquesta última activitat 

es va proposar en els processos previs d’elaboració del qüestionari per ser una 

actuació molt freqüent de les àrees de salut pública i per a la qual s’hi destinaven 

notables esforços de personal. És per això que es va decidir mesurar-ne la importància. 

Tot i això, al no tractar-se d’una activitat descrita en la Llei 18/2009 el tractament 

d’aquesta s’ha decidit fer de manera separada al conjunt de la resta d’activitats.  

El gràfic 7 mostra el percentatge d’ajuntaments que ha realitzat cada una de les 

actuacions. En l’àmbit de la sanitat ambiental, prevenció de la legionel·losi és l’actuació 

més realitzada per un 95,8% dels municipis, ja que només tres casos afirmen no 

realitzar-la des del propi ajuntament. El control sanitari d’aigües de consum humà i el 

control de la salubritat de les platges són actuacions que realitzen més del 80% dels 

municipis, tenint present que la salubritat de les platges pertoca només als 18 

municipis amb platges. El control sanitari d’aigües de lleure el realitzen el 69% dels 

municipis mentre que el control de les condicions higièniques de salubritat dels llocs 

de convivència el realitzen poc més del 60% d’ajuntaments. No és estrany que el 

control sanitari d’establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing només es 

realitzi en el 47,9% dels municipis, ja que, com s’ha comentat, es detectaren casos en 

que es confirmava que el servei es presta però a causa de l’absència d’establiments 

que realitzin aquesta activitat, durant el 2011, no s’hi realitzaren activitats. Les 

activitats dins l’àmbit de la sanitat ambiental gaudeixen d’uns percentatges de 

realització per part dels ajuntaments força alts en línies generals, destacant sobretot el 

de prevenció de legionel·losi i el control d’aigües de consum humà. 

En quant a l’àmbit de la seguretat alimentària les actuacions que més porten a terme 

els ajuntaments són el control sanitari d'establiments minoristes d'alimentació i el 

control sanitari de restauració col·lectiva comercial, ambdues realitzades per un 84,5% 

d’ajuntaments. El control sanitari de restauració col·lectiva social el realitzen 49 

ajuntaments, un 69%, i el control sanitari de mercats sedentaris i ambulants el porten 

a terme el 53,5% de municipis. L’activitat que menys realitzen, tant dins l’àmbit de la 

seguretat alimentària com en totes les activitats, és la del transport interurbà de 

mercaderies d’alimentació, només portat a terme per 10 ajuntaments. Seguretat 

alimentària, tot i ser el primer objectiu triat pels ajuntaments, no mostra un major 

nivell en realització d’activitats, encara que les actuacions al voltant del control dels 

establiments minoristes d’alimentació i la restauració col·lectiva comercial són 

substancialment elevades. A més, la relació entre àmbits prioritaris i nombre 

d’actuacions realitzades en l’àmbit no és prou explicativa, ja que altres ens locals o 

organismes poden estar col·laborant en la prestació d’aquest servei i poden haver-hi 

altres elements de planificació i formació que hagin influït en l’elecció d’aquests 

objectius. 
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Finalment, les actuacions de l’àmbit de gestió del risc per a la salut derivat dels animals 

salvatges, urbans i les plagues, mostren uns alts percentatges en quan a realització 

d’activitats. Un 98,6% dels municipis (70 de 71), realitzen el control i gestió de les 

plagues, més del 70% de municipis realitzen activitats vinculades al control d’animals 

peridomèstics, i set de cada deu municipis realitzen el control del risc derivat dels 

animals domèstics de companyia (activitat sobre la qual no es va recollir informació en 

l’anterior estudi).  

En aquest cas no es pot parlar específicament de manca de desplegament de 

competències, tal i com s’extreia de les conclusions de l’Estudi 2010, però sí que ens 

permet observar en quins àmbits es realitzen més activitats. Més endavant es podrà 

veure la incidència en termes d’assignació de recursos i d’identificació de dèficits que 

mostren aquestes actuacions. 

 

2.1.4 RECOLZAMENT I XARXES 

Tot i no poder aprofundir en la forma de prestació de serveis com es va fer en l’Estudi 

2010, el que sí que permeten les dades del Panel 2012 és aprofundir en un altre tema 

de gran rellevància en el context de la salut pública: les xarxes de suport. En aquest 
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apartat es podran veure els convenis establerts pels ajuntaments amb diferents 

organismes, els principals ens de referència municipals i finalment les xarxes de suport 

transversal entre els propis ajuntaments i els ens supramunicipals. 

El recolzament supramunicipal esdevé un factor clau en el desenvolupament de les 

polítiques de salut pública i en el cas de la protecció de la salut apareixen ens, com la 

Diputació i la Generalitat, amb un paper de suport molt important. En aquest sentit, el 

Panel conté informació relativa als convenis signats, però no s’indica la naturalesa 

d’aquest conveni, motiu pel qual no es pot determinar si és per a la prestació de 

l’actuació o per al suport tècnic en la realització d’aquesta. En alguns casos, si que es 

pot realitzar alguna inferència al respecte, com es veurà més endavant. De forma 

descriptiva cal ressaltar que un 87,3% de municipis disposen de convenis, 62 

ajuntaments, amb un total de 91 convenis vigents. La mitjana és de 1’5 convenis per 

municipi amb un mínim de zero i un màxim de cinc convenis.   

Com ja succeïa en l’Estudi de 2010, a causa de la rellevància de l’Agència de Protecció 

de la Salut com a agent de suport als ens locals en matèria de protecció de la salut, una 

de les qüestions estava destinada a identificar per a quines actuacions es signaven els 

convenis amb l’APS3. Abans d’abordar aquesta qüestió, cal destacar el suport, en 

forma de convenis rebut per la resta d’ens. En aquest sentit, destaquen els consells 

comarcals amb els que 16 dels 71 municipis signaren convenis. En menor mesura, 6 

municipis signaren convenis amb la Diputació, 4 amb diferents consorcis i 1 amb una 

mancomunitat. Tot i no disposar de molts convenis signats amb la Diputació, el suport 

als municipis és inqüestionable com es veurà més endavant, tant pel que fa als ens de 

referència en temes d’assessorament com en l’apartat de la cooperació multinivell. 

Dels 62 municipis amb convenis, un 77,4% (48 ajuntaments) n’han signat amb 

l’Agència de Protecció de la Salut. Aquesta dada mostra la importància del paper que 

juga la Generalitat en aquest àmbit, ja que 3 de cada 4 municipis amb convenis en té 

algun amb l’APS. La taula 7 resumeix les actuacions realitzades pels ajuntaments 

relacionant-ho amb els convenis amb l’Agència de Protecció de la Salut. La primera 

columna mostra el nombre total d’ajuntaments que realitza cada una de les 

actuacions. La segona columna il·lustra per a quines actuacions els ajuntaments signen 

convenis amb l’APS, mostrant el nombre total d’ajuntaments segons el tipus 

d’actuació.  

Els municipis signen convenis amb l’APS per a actuacions en els àmbits de sanitat 

ambiental i seguretat alimentària principalment. Destaquen el control sanitari de 

restauració col·lectiva comercial (convenis en 38 municipis), seguit del control sanitari 
                                                      
3
 Tot i que amb la llei vigent l’APS ja no existeix com a tal i l’organisme que s’hauria d’esmentar és 

l’Agència de Salut Pública, els ajuntaments encara es refereixen a l’APS com a agent de suport en temes 

de protecció, fet pel qual s’ha mantingut el nom. 
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d'aigües de consum humà (37 municipis),  el control sanitari d'establiments minoristes 

d'alimentació (35 municipis) i el control sanitari de restauració col·lectiva social (31 

municipis). Són per tant dos àmbits on la presència de l’APS hi té un pes important 

com a agent col·laborador. En menor mesura, en les actuacions de prevenció de la 

legionel·losi, control de les condicions higièniques i de salubritat de llocs de 

convivència i el control sanitari d'establiments de pràctiques de tatuatge, 

micropigmentació i pírcing, el nombre de municipis amb conveni no baixa de 23.  

Per tant, exceptuant el control de la salubritat de les platges, el control sanitari de 

mercats sedentaris i ambulants i el control de transport interurbà de mercaderies 

d’alimentació en la resta d’actuacions de sanitat ambiental i seguretat alimentària la 

col·laboració amb l’Agència és remarcable. En canvi, la incidència pel que fa a convenis 

sobre l’àmbit dels animals salvatges, urbans i plagues és mínima ja que només dos 

municipis disposaven de convenis per a aquestes actuacions, un per al control i gestió 

de plagues i l’altre tant per al control d’animals peridomèstics com per al control del 

risc derivat dels animals domèstics de companyia.  

Taula 7. Nombre de municipis segons les activitats i els convenis signats amb l’Agència de 
Protecció de la Salut 
 

Activitats 

Actuacions 
municipals 

[N=71] 

Actuacions 
amb 

conveni 
[N=48] 

Ajuntament 
i/o APS* 
[N=71] 

Resta de 
1a i 3a 

columna 

Sa
n

it
at

 A
m

b
ie

n
ta

l 

Prevenció legionel·losi 68 27 68 0 

Control sanitari d'aigües de consum 
humà 

62 37 68 6 

Control de les condicions higièniques i de 
salubritat de llocs de convivència 

43 23 51 8 

Control d’aigües de lleure 49 13 54 5 

Control de la salubritat de les platges 15 1 15 0 

Control sanitari d'establiments de 
pràctiques de tatuatge, 
micropigmentació i pírcing 

34 23 46 12 

Se
gu

re
ta

t 
A

lim
e

n
tà

ri
a 

Control sanitari d'establiments minoristes 
d'alimentació 

60 35 64 4 

Control sanitari de restauració col·lectiva 
comercial 

60 38 66 6 

Control sanitari de restauració col·lectiva 
social 

49 31 57 8 

Control sanitari de mercat sedentaris i 
ambulants 

38 4 38 0 

Control transport interurbà de 
mercaderies d’alimentació 

10 6 15 5 

A
n

im
al

s 
i 

p
la

gu
e

s 

Control i gestió de les plagues 70 1 70 0 

Control d’animals peridomèstics 50 1 51 1 

Control del risc derivat dels animals 
domèstics de companyia 

58 1 58 0 

* Els municipis que indiquen no realitzar l’activitat però que disposen de conveni es sumen al total de 
municipis de la primera columna 

31



Polítiques locals de salut pública 

 

 

En el cas del nombre total de municipis que han signat convenis amb l’APS, per a cada 

una de les actuacions sí que es pot fer una comparació amb l’Estudi de 2010, ja que la 

variable és la mateixa. S’ha de recordar que en aquell estudi la informació es disposava 

sobre un total de 77 municipis mentre que en aquest Panel la informació es disposa 

sobre 71 municipis. En ambdós estudis destaquen els convenis en els àmbits de sanitat 

ambiental i seguretat alimentària. En aquella ocasió, el total d’ajuntaments que havien 

signat convenis amb l’APS era de 47, el que suposava un 61% del total dels 77 

municipis. Enguany s’observa un increment en aquest percentatge, ja que dels 71 

municipis participants en l’estudi, 48 disposen de convenis amb l’APS, un 67,6% del 

total. Hi ha activitats en les quals el nombre de convenis disminueix, però no es pot 

saber si es tracta d’una disminució dels convenis vinculats a l’actuació en qüestió o de 

la manca d’informació dels sis municipis que no han participat en aquesta edició. 

D’altra banda, es pot destacar l’augment de convenis en algunes activitats, tot i el 

menor nombre de municipis. Segueixen sent activitats dels àmbits de la sanitat 

ambiental i la seguretat alimentària, entre les que destaquen la prevenció de la 

legionel·losi (19 municipis amb conveni enfront dels 27 d’enguany), el control sanitari 

d'establiments de pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing (15 municipis 

davant els 23 actuals) o el control sanitari d'establiments minoristes d'alimentació (32 

davant de 35). Per tant, en aquestes actuacions la col·laboració amb l’APS s’ha 

incrementat.  

Per construir la tercera columna s’ha creat una variable on s’indica el nombre de 

municipis que realitzen l’actuació, ja sigui perquè així ho han indicat en la pregunta en 

qüestió o perquè disposen d’un conveni signat amb l’APS. Així, si un mateix municipi 

realitza l’activitat de prevenció de legionel·losi i també disposa d’un conveni signat per 

tal actuació amb l’APS es computa només un cop. D’altra banda, si indica que no 

realitza aquesta actuació però posteriorment indica que ha signat un conveni per a tal 

activitat amb l’APS es computa com que l’activitat es realitza. Es realitza aquesta 

inferència ja que d’una banda, si l’Ajuntament indica que realitza l’activitat i també 

que hi ha un conveni amb l’APS per a aquella mateixa activitat, no es pot determinar si 

el conveni en recull la gestió integral. En canvi, si una activitat considerada com a 

servei mínim d’obligatòria realització no es presta però hi ha un conveni amb l’APS, sí 

que es pot deduir que aquest conveni és per a l’execució de l’activitat en la seva 

totalitat i no només per a la realització de suport tècnic.  

L’última columna va en aquesta direcció i descriu aquells municipis que han indicat que 

no realitzen l’actuació però que disposen d’un conveni de col·laboració amb l’Agència 

per a l’execució de la mateixa. Així, s’observa que hi ha 5 activitats on els convenis amb 

l’APS són de col·laboració, ja que tots els municipis indiquen prestar l’activitat en 

qüestió. D’altra banda, hi ha 9 activitats on l’APS realitzaria l’actuació pel municipi, on 

destaca el control sanitari d'establiments de pràctiques de tatuatge, micropigmentació 

i pírcing, amb dotze municipis que afirmen no haver realitzat l’activitat però disposar 
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de convenis. Per tant, tot i que s’encarrega de la prestació final d’algunes activitats, 

sembla que l’APS és més un agent col·laborador que no pas prestador. 

En aquest punt, i per mirar d’establir una nova comparació amb l’Estudi 2010, hem 

decidit replicar la variable quantitativa que recull, en intervals, el nombre d’activitats 

per a les quals s’ha signat conveni amb l’APS. Hi ha municipis que han signat convenis 

per tan sols 1 activitat, mentre que el màxim són 9 activitats conveniades amb 

l’Agencia, amb una mitjana de 5 activitats per municipi. Tal com es pot observar en la 

taula 8, més d’un 50% dels municipis han establert convenis amb l’APS per, com a 

mínim, 5 activitats.  

Així doncs, i de igual manera com es podia concloure en l’Estudi de 2010, tot i que no 

tots els municipis han establert convenis amb l’APS els que sí que n’han establert o han 

fet per un nombre significatiu d’activitats. 

 

Taula 8. Nombre de municipis segons activitats amb convenis amb l’Agència de Protecció de 

la Salut 

Nombre d’activitats Freqüència Percentatge 

Entre 1 i 2 activitats 7 14,6 

Entre 3 i 4 activitats 14 29,2 

Entre 5 i 6 activitats 11 22,9 

Més de 6 activitats 16 33,3 

Total 48 100,0 

 

Un altre aspecte que es mencionava a l’inici de l’apartat era la importància dels ens de 

referència per als ajuntaments, ja que, en cas de necessitat, són a qui primer demanen 

informació i assessorament i, per tant, també desenvolupen una tasca de suport 

important que permet establir vincles de relació supramunicipals. En l’àmbit de la 

protecció, els ens de referència als quals s’adrecen els ajuntaments en primera 

instància quan necessiten assessorament en temes de protecció de la salut són tant la 

Diputació com la Generalitat, ja que en ambdós casos un 45,1% d’ajuntaments els 

citen com a primer ens de referència. A molta distància es troben els consells 

comarcals, altres ajuntaments o altres ens.  

Finalment, l’últim indicador que fa referència als espais de relació entre els municipis, 

és la pertinença a una xarxa o organisme intergovernamental. Aquí, la relació entre ens 

pot ser més horitzontal i es dóna lloc a l’intercanvi d’experiències i d’informació. Un 

47,9% dels municipis formen part d’alguna xarxa de protecció de la salut, amb una 

mitjana de 1,6 xarxes per municipi. El màxim nombre de xarxes per municipi és de 3, i 
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destaquen les xarxes vinculades a la Diputació, fet que demostra novament el paper de 

suport en els temes de protecció d’aquest ens. La xarxa més citada és “Els cercles de 

comparació intermunicipal de seguretat alimentària municipal”, que són espais on es 

promouen grups de treball amb eines d’avaluació dels serveis municipals en matèria 

de seguretat alimentària. Segons les dades del panel, 22 ajuntaments en formen part. 

La segona xarxa a la que més municipis hi pertanyen, també de la Diputació de 

Barcelona, és “La salut pública local en xarxa”, un espai virtual de comunicació i treball 

col·laboratiu on hi participen 5 municipis.  

A tall de resum, en aquest apartat hem vist que els municipis realitzen per si sols un 

percentatge d’actuacions molt variable, dins de les actuacions que formen part dels 

serveis mínims obligatoris. D’altra banda, l’Agència de la Salut de Catalunya continua 

sent un actor molt important per als ajuntaments, pel que fa a temes de protecció de 

la salut. Principalment actua com a ens col·laborador, tot i que en alguns casos es fa 

càrrec de la realització de l’activitat. D’altra banda, hi ha altres actors que col·laboren 

amb els ajuntaments, entre els que destaca la Diputació de Barcelona com a ens de 

suport i assessorament, amb un nivell de xarxes amb els municipis força important. 

 

2.1.5 TIPOLOGIA DE MUNICIPIS SEGONS EL DESPLEGAMENT D’ACTUACIONS 

Com s’ha vist en apartats anteriors, els ajuntaments realitzen de forma directa una 

part de les actuacions obligatòries en matèria de protecció de la salut. Amb l’objectiu 

de mesurar la intensitat en la realització de les activitats per part dels propis 

ajuntaments, en aquest apartat s’ha construït un índex que mostra el nivell de 

realització de les actuacions dutes a terme durant el 2011, similar al proposat a l’Estudi 

de 2010.  

Per a la realització d’aquest índex no s’ha tingut en compte l’activitat sobre el control 

de la salubritat de les platges, ja que és una activitat que només pertoca a 18 dels 71 

municipis presents en l’anàlisi. L’activitat sobre queixes i denúncies tampoc s’ha tingut 

present ja que s’analitzarà de manera independent. Val la pena destacar la dificultat 

per establir una comparació directa amb l’índex realitzat en l’Estudi 2010, ja que no es 

recollia exactament el mateix tipus d’informació, i a més, enguany s’hi inclouen més 

actuacions.  

El nombre d’activitats mínimes realitzades pels municipis oscil·la entre 3 i 13, havent-hi 

només 1 municipi que realitza 3 activitats i 3 municipis que realitzen la totalitat de les 

activitats seleccionades. La mitjana d’activitats és de 9,2 amb una desviació típica de 

2,5. Per tant, en línies generals el nombre d’activitats que van realitzar els ajuntaments 

de manera directa durant el 2011 es pot considerar elevat. Per a la realització de 

l’índex abans esmentat, s’ha realitzat una recodificació de la variable assignant tres 
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categories segons el nivell de realització de les mateixes: En el nivell baix es troben els 

municipis que han realitzat de 3 a 7 activitats, en el nivell mig els que han realitzat de 8 

a 10 activitats i, en el nivell alt, els que han realitzat entre 11 i 13 activitats. 

La taula 9 mostra el nombre de municipis segons els nivells de realització descrits en el 

paràgraf anterior. En el nivell baix de realització d’activitats s’hi troben 15 municipis, el 

que representa el 21,1% del total. D’altra banda, més del 70% dels municipis varen 

realitzar més de 8 activitats durant el 2011 i concretament 26 en realitzaren més d’11.  

 

Taula 9. Nombre i percentatge de municipis segons el nivell d’actuacions realitzades l’any 

2011 

Nivell de realització d’actuacions Freqüència Percentatge 

Nivell baix 15 21,1 

Nivell mig 30 42,3 

Nivell alt 26 33,6 

Total 71 100,0 

 

 

El nivell de realització d’activitats per part dels municipis és bastant elevat, ja que 

només 15 municipis realitzen un nivell baix d’actuacions des del propi Ajuntament. Els 

56 restants presten 8 o més actuacions, havent-n’hi 26 amb un nivell d’actuacions molt 

superior a la mitjana global. Es pot afirmar doncs que els municipis realitzen un nivell 

mig-alt d’actuacions dintre dels serveis mínims obligatoris. 

 

2.1.6 TIPOLOGIA DE MUNICIPIS SEGONS ELS RECURSOS ORGANITZATIUS MUNICIPALS 

Amb l’objectiu d’estudiar les característiques que tenen els municipis en funció del 

nivell de realització d’activitats en protecció de la salut, en el següent subapartat es 

centrarà la mirada en cada un d’aquests nivells, tenint en compte variables explicatives 

com la grandària del municipi, la pròpia estructura organitzativa i la plantilla de 

personal, per tal de poder descriure millor què influeix en el fet de portar a terme més 

o menys actuacions.  

En la classificació dels diferents nivells, de realització d’actuacions, la variable de la 

grandària del municipi és molt important. Com ja es comentava en les conclusions de 

l’Estudi de 2010 i com succeeix en gran mesura en molts altres que tenen per objecte 

d’estudi els ens municipals, la grandària poblacional és un factor explicatiu important. 
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Aquí també ens trobem amb aquesta correlació. Els municipis entre 10.001 a 20.000 

habitants són els que tenen una mitjana de realització d’actuacions més baixa, vuit 

activitats, i la immensa majoria dels municipis d’aquest tram s’ubiquen en un nivell 

baix-mig de realització d’actuacions. El segon tram de població, de 20.001 a 50.000 

habitants, té una mitjana de 9,4 actuacions per municipi i hi destaquen deu municipis 

en el nivell alt de realització d’actuacions. Més del 60% dels municipis entre 50.001 a 

100.000 habitants realitzen un nivell alt d’activitats, amb una mitjana de 10,5 activitats 

per municipi, i només un municipi es troba en el nivell baix. Finalment en els municipis 

de més de 100.000 habitants no n’hi ha cap que es trobi en el nivell baix de realització 

d’activitats. Cinc dels sis municipis d’aquest tram es troben en el nivell alt, realitzant 

més d’onze actuacions, amb una mitjana d’11,7 actuacions. Per tant, l’evolució és 

clara, quan més grans són els municipis més actuacions realitzen. Tot i la necessitat de 

remarcar aquesta relació, s’intentarà veure també com es distribueixen els municipis 

en funció d’altres criteris, com l’estructura política, l’existència de recursos 

organitzatius i l’existència de planificació específica en protecció de la salut, elements 

que poden fer més comprensibles les diferències existents entre els tres nivells de 

prestació d’activitats. 

Per tal d’obtenir informació sobre els nivells d’actuacions en funció dels recursos 

organitzatius s’han seleccionat dues variables, l’existència d’un responsable tècnic en 

salut pública i l’existència d’un departament tècnic. La variable que feia referència al 

departament tècnic s’ha recodificat simplificant-la en una dicotòmica sí/no, ja que hi 

havia la possibilitat de disposar de més d’un departament tècnic (un per a promoció i 

un per a protecció, i en aquest cas s’ha recodificat com a sí) o “altres situacions” (en 

aquest cas s’ha mirat si es podia recodificar en el sí o en el no en cada resposta). El 

resultat és el que mostra la taula 10, on es poden observar els nivells d’activitats, en 

funció de tres nivells organitzatius: disposar d’un departament tècnic i d’un 

responsable en salut pública, disposar d’un departament o d’un responsable en salut i 

finalment no disposar ni d’una cosa ni d’altra.  

 

Taula 10. Nombre de municipis segons nivell d’activitats i recursos organitzatius 

Nivell d’activitats 

Departament i 
responsable en salut 

pública 

Departament o 
responsable en 

salut pública 

Sense departament ni 
responsable en salut 

pública 
Total 

Nivell baix 3 4 8 15 

Nivell mig 23 3 4 30 

Nivell alt 22 3 1 26 

Total 48 10 13 71 
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Com es pot observar, els ajuntaments que tenen les dues estructures organitzatives 

(departament i responsable) tendeixen a estar de manera clara en els nivells mig i alt 

de realització d’activitats. En aquest sentit, el 46% de municipis que disposen dels dos 

recursos es troben en el nivell alt de realització d’activitats i el 48% en el nivell mitjà.  

Només un municipi que realitzà un alt nombre d’activitats no disposa ni de 

departament tècnic ni de responsable en salut pública. D’altra banda, els municipis 

que no disposen de cap dels recursos organitzatius es solen caracteritzar per realitzar 

un baix nivell d’activitats. Així, per exemple, el 61,5% de municipis que no disposen de 

cap recurs organitzatiu van realitzar, durant 2011, un nivell baix d’activitats.  

S’observa, per tant, una distribució coherent, on els municipis amb més estructures 

organitzatives són també els que més activitats realitzen. En aquest fet també hi 

influeix la grandària del municipi, ja que municipis més grans disposen d’estructures 

municipals més complexes i especialitzades i disposen de més recursos. En aquesta 

direcció, si es miren els recursos organitzatius en funció dels trams de població, 

s’observa com 15 dels 16 municipis amb més de 50.000 habitants disposen tant de 

departament tècnic com de responsable en salut pública. Cal remarcar però, que el 

tram de població de 10.000 a 20.000 habitants, a part de ser el que més municipis 

engloba, també és el que es comporta de forma més heterogènia. Amb tot, és 

remarcable el fet que dels 71 municipis, 48 disposin tant de departament com de 

responsable tècnic, cosa que evidencia que, en aquest àmbit, 47 dels 77 municipis 

disposaven de departament i responsable en salut, el que suposa el 61% de municipis, 

mentre que enguany representen el 67,6%, ja que són 48 de 71 municipis els que 

afirmen disposar dels dos mecanismes. 

 

Taula 11. Nombre de municipis segons nivells d’activitats i professionals tècnics 

 

Sense 
professionals 

tècnics 

Entre 1 i 2 
professionals 

Entre 3 i 4 
professionals 

Entre 5 i 6 
professionals 

Més de 7 
professionals 

Total 

Nivell baix 4 8 3 0 0 15 

Nivell mig 1 23 3 3 0 30 

Nivell alt 0 12 6 3 5 26 

Total 5 43 12 6 5 71 

 

 

L’últim element a tenir present són els equips de treball en salut pública. Per realitzar 

la taula 11 s’ha tingut en compte tant el personal que només es dedicava a protecció 

com el personal mixt. S’ha anat agrupant el nombre de professionals en diferents 

tipologies com es mostra a la taula. Els municipis que no disposen de professionals 
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tècnics són també els que realitzen menys activitats. En el nivell baix hi trobem una 

mitjana de 1,9 professionals amb un mínim de zero professionals i un màxim de 

quatre. En el nivell mig d’activitats realitzades, la majoria de municipis, un 76,7%, 

disposa d’entre 1 i 2 professionals tècnics mentre que un 20% en disposa d’un mínim 

de tres i un màxim de 6. La mitjana per a aquest nivell és de 2 professionals. Finalment, 

no hi ha cap municipi que realitzi un alt nivell d’activitats i no disposi de professionals 

tècnics. En aquest nivell, la mitjana de professionals per municipi és de 4,9 i quasi un 

20% dels municipis disposen de més de set professionals.  

En conclusió, el fet de realitzar més o menys actuacions ve determinat, en gran 

mesura, per la grandària poblacional però, altres variables com els recursos 

organitzatius i la grandària dels equips de treball, són també explicatives en aquest 

sentit. 

 

2.1.7 RECURSOS I DÈFICITS EN LES ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT 

Amb l’objectiu de veure on es destinen majors esforços en la realització de les 

actuacions de l’àmbit de protecció de la salut, es van incloure en el Panel preguntes 

referents als recursos destinats i als dèficits observats en la realització d’actuacions. 

D’una banda es demanaven quines eren les cinc activitats, segons ordre d’importància, 

que requerien una intervenció més activa en personal i hores de dedicació, i quines 

requerien una assignació pressupostària major. De forma anàloga es demanaven les 

cinc actuacions que els propis municipis consideraven més deficitàries en la seva 

gestió. Amb aquestes variables es pretenia identificar, d’una banda, si els esforços 

realitzats en dedicació de personal coincidien amb els esforços pressupostaris i, de 

l’altra, es volia mirar de validar o refutar les hipòtesis relacionals entre recursos i 

dèficits, que de forma lògica donarien un major dèficit a les actuacions amb menys 

recursos i un menor dèficit a les actuacions amb més recursos.  

La taula 12 mostra el percentatge d’ajuntaments que han seleccionat en primera opció 

cada actuació en quant a dedicació, pressupost i dèficits. Cal aclarir, que en aquesta 

taula sí que hi apareix l’activitat de gestió de queixes i denúncies ja que aquest és un 

indicador utilitzat en els informes enviats als tècnics municipals i els percentatges 

estan realitzats en base a totes les actuacions i no s’han volgut alterar. 

Si s’observen les actuacions a les que s’ha destinat més dedicació d’hores i personal 

trobem en primer lloc les actuacions de l’àmbit de Seguretat alimentària, “Control 

sanitari d'establiments minoristes d'alimentació” i “Control sanitari de restauració 

col·lectiva comercial”, senyalades pel 21,1% dels municipis en ambdós casos. La 

tercera activitat més rellevant, amb un 16,9%, és “Control i gestió de les plagues”, 
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seguida de “Control sanitari d'aigües de consum humà” i de “Control del risc derivat 

dels animals domèstics de companyia” ambdues amb un 7%.  

 

Taula 12. Percentatge de municipis que han seleccionat les següents actuacions en primera 

opció en dedicació, pressupost i dèficits 

Actuacions Dedicació Pressupost Dèficits 

Restauració col·lectiva comercial 21,1 7,0 23,5 

Prevenció de la legionel·losi 1,4 4,2 17,6 

Risc derivat dels animals domèstics de companyia 7,0 52,1 13,2 

Aigües de consum humà 7,0 5,6 8,8 

Control d'establiments minoristes d'alimentació 21,1 5,6 8,8 

Mercats sedentaris i ambulants 1,4 0,0 7,4 

Condicions higièniques i de salubritat de llocs de convivència 0,0 0,0 5,9 

Gestió de queixes i denúncies 16,9 0,0 5,9 

Salubritat de les platges 5,0 25,0 5,6 

Restauració col·lectiva social 1,4 0,0 4,4 

Control d'animals peridomèstics 1,4 0,0 1,5 

Gestió de les plagues 16,9 18,3 1,5 

Tatuatge, micropigmentació i pírcing 0,0 0,0 0,0 

Transport interurbà de mercaderies d'alimentació 0,0 0,0 0,0 

Aigües de lleure 1,4 0,0 0,0 

 

Per tant, de les activitats on es destina més personal, dues pertanyen a l’àmbit 

“Seguretat alimentària” i dues a l’àmbit “Animals salvatges, urbans i plagues”. Només 

una de les activitats a les que es destina més personal està dins l’àmbit de “Sanitat 

ambiental”. A l’àmbit de la sanitat ambiental, en canvi, no hi ha cap activitat que 

destaqui com a primera opció en dedicació de treball i personal.  

Pel que fa a les activitats amb més pressupost, “Control del risc derivat dels animals 

domèstics de companyia” és l’actuació més destacada com a primera opció, 

mencionada per un 52,1% dels municipis, seguida de “Control de la salubritat de les 

platges” amb un 27,7% de mencions en primera opció (recordant que només la 

realitzen 18 municipis) i de “Control i gestió integral de plagues” mencionat per un 

18,3% de municipis en primera opció. Així doncs, d’aquest grup d’activitats, dues de les 

tres amb més pressupost són de l’àmbit “Animals salvatges, urbans i plagues” mentre 

que la tercera és del de “Sanitat ambiental”.  
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Per tant, les activitats “Control del risc derivat dels animals domèstics de companyia” i 

“Control i gestió de les plagues” es destaquen com les activitats que més recursos hi 

destinen els municipis. D’aquest apartat destaquem, d’una banda, que la diferència 

entre l’actuació a la que destinen en primera instància més pressupost, en relació amb 

la segona és significativa. De l’altra, l’activitat sobre el control de salubritat de les 

platges, que tot i no destacar com una de les activitats a les que es destina més 

personal en primera opció, sí que apareix com una de les que es destina més 

pressupost. 

Pel que fa a les activitats identificades amb més dèficits de gestió, la més citada entre 

els municipis és també a la que s’hi dedica més personal. Així, “Control sanitari de la 

restauració col·lectiva comercial” és mencionada per un 23,5% de municipis com la 

que es considera que té més dèficits de gestió. En segon lloc hi ha “Prevenció de la 

legionel·losi” amb un 17,6% de municipis, seguida de “Control del risc derivat dels 

animals domèstics de companyia” citat en primera opció per un 13,2% dels municipis. 

Això refuta les hipòtesis relacionals inicials, ja que les actuacions amb més recursos 

han estat senyalades també com a deficitàries. 

Amb la intenció d’identificar les actuacions més problemàtiques, s’ha creat una taula 

sobre l’existència o no de recursos i dèficits en cada activitat de manera creuada. Per a 

tal efecte, s’han unificat les variables de dedicació i pressupost en una de nova, 

anomenada Recursos, i se n’ha creada una altra on s’hi situen les actuacions 

senyalades com a deficitàries, anomenada Dèficits. Cal aclarir que només s’ha tingut en 

compte si n’han destacat recursos o dèficits, però no si l’havien senyalat en primera o 

cinquena opció.  

La taula 13 mostra el percentatge d’ajuntaments que han realitzat cada activitat 

segons les quatre opcions possibles, donant lloc a les següents categories: Sense 

recursos i sense dèficits, sense recursos i amb dèficits, amb recursos i amb dèficits i, 

amb recursos i sense dèficits. 

Dins d’aquestes quatre tipologies ens interessa remarcar-ne especialment dues: sense 

recursos i sense dèficits i amb recursos i amb dèficits. La tipologia de “sense recursos i 

sense dèficits”, és a priori una tipologia que no genera conflictivitat ja que els 

municipis no hi han destacat ni que hi destinen personal, ni pressupost, ni que hi 

detecten dèficits de gestió. En aquest mateix sentit es podria classificar la tipologia 

sobre activitats “amb recursos i sense dèficits” que seria el cas més lògic d’esperar. En 

canvi, és més interessant fixar la mirada en les dues tipologies restants. D’una banda la 

que fa referència a activitats “sense recursos i amb dèficits”, però sobretot la tipologia 

de “amb recursos i amb dèficits” ja que dóna compte d’activitats a les que se’ls hi està 

destinant algun tipus de recurs, però al mateix temps se’ls hi detecta algun dèficit de 

gestió.  
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Taula 13. Percentatge de municipis segons les categories que relacionen recursos i dèficits i 

les activitats realitzades 

Activitats 

Sense 
recursos 

sense 
dèficits 

Sense 
recursos 

amb 
dèficits 

Amb 
recursos  

amb 
dèficits 

Amb 
recursos 

sense 
dèficits N 

Restauració col·lectiva comercial 21,7 16,7 46,7 15,0 60 

Legionel·losi 0,0 14,7 41,2 44,1 68 

Animals domèstics de companyia 8,6 1,7 44,8 44,8 58 

Aigües de consum humà 45,2 12,9 21,0 21,0 62 

Establiments minoristes d'alimentació 5,0 11,7 60,0 23,3 60 

Mercats sedentaris i ambulants 28,9 34,2 21,1 15,8 38 

Llocs de convivència 46,5 32,6 9,3 11,6 43 

Salubritat de les platges 33,3 0,0 26,7 40,0 15 

Restauració col·lectiva social 46,9 16,3 14,3 22,4 49 

Animals peridomèstics 20,0 28,0 24,0 28,0 50 

Plagues  2,9 1,4 28,6 67,1 70 

Tatuatge, micropigmentació i pírcing 76,5 14,7 0,0 8,8 34 

Transport interurbà de mercaderies 
d’alimentació 

50,0 50,0 0,0 0,0 10 

Aigües de lleure 49,0 14,3 10,2 26,5 49 

 

Les activitats de l’àmbit de la seguretat alimentària són les que més percentatge 

d’ajuntaments engloben dins de la categoria “amb recursos i amb dèficits”. L’activitat 

sobre el control sanitari d'establiments minoristes d'alimentació engloba un 60% de 

municipis dins d’aquesta categoria, 36 municipis de 60 que realitzaren l’activitat. Per la 

seva banda, l’activitat sobre el control sanitari de restauració col·lectiva comercial 

engloba el 46,7% de municipis dins aquesta categoria. Aquestes dues activitats són a 

les que els ajuntaments, en primera opció, destinaven més personal, i concretament el 

control sanitari de restauració col·lectiva comercial era també l’activitat que apareixia 

en primer lloc, com amb més dèficits de gestió. Sembla ser, per tant, que serien de les 

actuacions més complicades a portar a terme pels ajuntaments, ja que tot i destinar-hi 

personal i pressupost, no deixen de destacar com a activitats amb dèficits de gestió, 

tot i en molts casos, disposar de convenis de col·laboració amb l’Agència de Salut 

Pública.  

En el cas de l’activitat sobre establiments minoristes, dels 36 municipis que s’ubiquen 

en la categoria “amb recursos i amb dèficits”, 17 ajuntaments, disposen de convenis de 

col·laboració amb l’APS per a aquesta activitat. En quant a l’activitat sobre el control 

de restauració col·lectiva comercial, dels 28 municipis que s’ubiquen en aquesta 

41



Polítiques locals de salut pública 

 

 

categoria, 15 ajuntaments, també disposen de conveni amb l’APS per a aquesta 

activitat. Altres activitats dins de l’àmbit de la seguretat alimentària, com per exemple, 

el control sanitari de restauració col·lectiva social és classificada per un major nombre 

de municipis com una activitat “Sense recursos i sense dèficits”, i en segon lloc “Amb  

recursos i sense  dèficits”.  

Les activitats incloses dins l’àmbit de la sanitat ambiental es caracteritzen per disposar 

de més municipis en la categoria “sense recursos i sense dèficits” que no pas les altres. 

Les activitats sobre el control sanitari d'aigües de consum humà, el control de les 

condicions higièniques i de salubritat de llocs de convivència, el control d’aigües de 

lleure i el control sanitari d'establiments de pràctiques de tatuatge, micropigmentació i 

pírcing disposen en aquesta categoria percentatges de municipis que varien del 45% al 

76,5%. Només destaquen en l’activitat de control de les aigües de consum humà, 13 

municipis que diuen destinar-hi recursos i al mateix temps identificar-hi dèficits, el 

mateix nombre de municipis que hi destinen recursos però no hi identifiquen dèficits. 

Dins d’aquest àmbit, l’activitat de prevenció de la legionel·losi és l’única entre totes en 

la que cap municipi no hi ha destacat recursos al mateix temps que no hi esmentaven 

dèficits. En aquesta activitat la majoria de municipis que l’han realitzada, un 44,1%, hi 

destinen recursos i no hi destaquen dèficits. Només 28 dels 68 municipis que l’han 

realitzada sí que, tot i destinar-hi recursos, hi destaquen dèficits.  

Finalment, en les tres activitats que es troben en l’àmbit dels animals urbans, salvatges 

i plagues hi trobem diferències. L’activitat de gestió de plagues apareixia com l’activitat 

a la que més ajuntaments hi destinaven recursos. Aquí es confirma també que la 

majoria de municipis que hi destinen recursos en destaquen l’absència de dèficits, un 

67,1%, més que no pas la presència de dèficits de gestió, un 28,6%. L’activitat sobre 

control d’animals peridomèstics és entre totes, la que té un comportament més 

canviant, ja que dels 50 municipis que realitzen l’activitat en cada categoria s’hi 

ubiquen un mínim de 10 i un màxim de 14 municipis. En darrer lloc, l’activitat sobre el 

control del risc derivat dels animals domèstics de companyia també apareixia com una 

activitat amb un percentatge elevat de municipis que li assignaven recursos. Cal 

destacar que és la tercera activitat que concentra un més alt percentatge de municipis 

dins la categoria “amb recursos i amb dèficits”, amb un 44,8%, per darrera de les 

activitats relatives als establiments minoristes d’alimentació i la restauració col·lectiva 

comercial. D’altra banda, també destaca en aquesta activitat que el mateix 

percentatge de municipis hi destinen recursos però no hi identifiquen dèficits, per tant, 

per a 26 municipis aquesta activitat implica esforços pel que fa a recursos, però és una 

activitat que es gestiona de manera eficaç. 
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2.1.8 LA GESTIÓ DE QUEIXES I DENÚNCIES 

Com es comentava a l’inici de l’anàlisi, en aquest Panel es va incloure com a activitat la 

“Gestió de queixes i denúncies” dins del qüestionari de l’àmbit de la protecció de la 

salut. Per tant, en aquesta activitat també es valora la dedicació en recursos (personal i 

pressupost) així com els dèficits de gestió. A més, en el qüestionari s’ha consultat quin 

és l’àmbit des d’on es gestionen les queixes i denúncies sobre la salut pública. 

El que s’observa amb les dades del Panel és que en comparació amb la resta 

d’activitats, la gestió de queixes i denúncies és la segona activitat més realitzada, ja 

que 69 de 71 municipis la realitza, el que suposa un 97,2% dels casos. Només hi ha un 

municipi de diferència entre aquesta activitat i la de control i gestió de plagues. Ja 

només amb aquesta dada es demostra la importància que té aquesta activitat en 

l’àmbit de protecció de la salut. Pel que fa a les actuacions amb més personal, que els 

ajuntaments citen en primer lloc, la gestió de queixes ocupa el tercer lloc de prioritats 

municipals juntament amb la gestió de plagues (16,9%).  

Pel que fa a les àrees des d’on gestionen les queixes i denúncies, la majoria dels 

ajuntaments, 77,5%, ho fan des de l’àrea de salut pública. L’opció de l’àmbit de gestió 

era una resposta múltiple i alguns municipis (31%) reconeixen que altres àrees de 

l’ajuntament intervenen en la gestió i un 12% de casos disposen de serveis 

especialitzats. A més, per a l’atenció de les queixes i denúncies també s’han establert 

acords amb l’Agència de Protecció de la Salut. Concretament catorze municipis 

disposaven de convenis firmats per a aquesta actuació. 

La importància que té l'atenció de les queixes i denúncies en les polítiques de salut 

pública, segurament està relacionada amb l'increment progressiu de les reclamacions 

ciutadanes cap a les administracions locals. Aquest problema ha estat destacat en el 

Llibre Blanc de la Mediació, quan s'analitzen els conflictes vinculats amb el consum a 

nivell local. En aquesta direcció, sembla interessant remarcar que en un 80% de 

municipis amb departaments de salut pública que comparteixen la gestió amb altres 

àmbits, ho fan amb el de consum. Per tant, es podria dir que l’àmbit de la salut pública 

es vincula als espais calents en la relació administració-ciutadania, ja que aquí es 

concentren alts nivells de tensió i conflictivitat. Aquestes condicions poden generar 

situacions d’estrès que expliquen l'elevat nivell de dedicació i de dèficits de gestió que 

esmenten els municipis. 

 

2.1.9 CONCLUSIONS 

Les activitats de protecció de la salut, tot i ser obligatòries per llei, no es porten a 

terme per part de tots els municipis. Durant el 2011 el nivell de realització d’activitats 
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es podria avaluar com a mig-alt. La manca de realització d’activitats no es pot atribuir a 

una causa concreta, ja que com hem comentat, l’absència en alguns municipis de la 

necessitat de realitzar l’actuació no implica la no prestació del servei. 

En segon lloc, hi ha un conjunt de set activitats -prevenció de la legionel·losi, el control 

sanitari d'establiments minoristes d'alimentació, el control sanitari de restauració 

col·lectiva comercial, el control sanitari d'aigües de consum humà, el control i gestió de 

les plagues i el control del risc derivat dels animals domèstics de companyia-, que tot i 

ser les més realitzades, apareixen també com les que requereixen una major quantitat 

de recursos i on s’hi identifiquen uns majors dèficits de gestió. A part, la gestió de 

queixes i denúncies es demostra com quelcom important on els ajuntaments hi 

destinen, sobretot, molta dedicació en hores i personal. 

La grandària poblacional és una variable que determina molt el nivell d’actuacions que 

realitza un municipi, ja que també influeix en les altres variables analitzades com les 

capacitats organitzatives, de planificació i d’estructura dels equips tècnics, que al seu 

torn ajuden a comprendre una major o menor realització d’actuacions. D’altra banda, 

sembla que els municipis van dotant-se, cada cop més, de majors estructures 

organitzatives per tal de fer front als reptes que planteja l’àmbit de la protecció de la 

salut. 

Pel que fa a xarxes i vincles amb altres ens governamentals, la Generalitat continua 

sent un actor molt important dins l’àmbit de la protecció de la salut, sobretot pel que 

fa als àmbits de salut ambiental i seguretat alimentària. Encara que també és 

important per a la realització d’actuacions de forma directa en alguns municipis, ho és 

sobretot pel que fa a la col·laboració amb els ajuntaments. Destaca també la Diputació 

de Barcelona com a ens de suport, assessorament i generador de xarxes de 

coordinació intermunicipal.  
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2.2 LA PROMOCIÓ DE LA SALUT 

2.2.1 SERVEIS EN PROMOCIÓ DE LA SALUT 

Les primeres aproximacions a l’actual àmbit de la salut pública i més concretament, de 

la promoció de la salut, teoritzaven sobre com els sistemes i estructures que regeixen 

les condicions socials i econòmiques, igual que l’entorn físic, han de tenir en compte 

les implicacions i l’impacte de les seves activitats en la salut i el benestar individual i 

col·lectiu. Molts d’aquests supòsits s’han anat convertint, al llarg dels anys, en accions 

quotidianes dutes a terme per les diferents administracions i alguns s’han convertit en 

lleis d’obligat compliment, com és el cas dels serveis mínims obligatoris realitzats en 

protecció de la salut. En canvi, les actuacions de l’àmbit que aquí tractarem no 

revesteixen aquesta obligatorietat, tot i que la seva importància i el seu abast són cada 

cop majors. 

L’Organització Mundial de la Salut ja defineix àmpliament la promoció de la salut com 

un eix fonamental de la salut pública en la “Carta d’Otawa per a la promoció de la 

salut” de 1986 i en la “Declaració de Yakarta” de 1997, però aquest tipus d’actuacions 

van trigar uns quants anys en entrar en la vida pública i més concretament en l’agenda 

política. A Catalunya no s’inclou aquest àmbit fins a l’aprovació de la Llei 18/2009 on 

s’inclouen també les actuacions relatives a la prevenció de la malaltia, que tot i 

compartir continguts i estratègies, es defineixen de forma distinta. Segons l’article 2, k, 

de la llei 18/2009, de salut pública, s’entén per promoció de la salut “les actuacions, 

prestacions i serveis destinats a fomentar la salut individual i col·lectiva i a impulsar 

l’adopció d’estils de vida saludable, per mitjà de les intervencions adequades en 

matèria d’informació, comunicació i educació sanitàries”. La prevenció de la malaltia 

engloba aquelles “actuacions, prestacions i serveis destinats a reduir la incidència de 

malalties específiques i de llurs factors de risc, per mitjà d’accions individuals i 

col·lectives de vacunació, immunització passiva, consell i tractament precoç” (article 2, 

i, de la Llei 18/2009, de salut pública). 

El llistat d’actuacions en promoció de la salut, utilitzat com a indicador dels serveis en 

aquest àmbit, ha estat elaborat a partir d’estudis anteriors, especialment a partir de 

l’Estudi 2010,  i de les aportacions realitzades des del Servei de Salut Pública de la 

Diputació de Barcelona.  

Vuit d’aquestes deu actuacions ja van ser estudiades en l’Estudi 2010. En aquesta 

edició s’han afegit “Activitats no diferenciades” que fa referència a les actuacions 

d’estil de vida saludable, immigració, gènere i violència,  i “Altres” per a aquells casos 

on s’han realitzat actuacions de fora d’aquest llistat. La taula 14 detalla les actuacions 

analitzades en l’àmbit de promoció de la salut i prevenció de la malaltia, en endavant 

anomenat “àmbit de promoció de la salut”. 
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Taula 14. Àmbit i actuacions en promoció de la salut 

Àmbit Actuacions 

Promoció de la salut Alimentació i nutrició 

 Activitat física i salut 

 Afectivitat i sexualitat 

 Salut mental 

 Prevenció d'accidents i primeres cures 

 
Abús de substàncies addictives legals, com 
l'alcohol o el tabac 

 Ús de substàncies addictives il·legals 

 Salut bucodental 

  Activitats no diferenciades 

 Altres 

 

 

Les actuacions en promoció de la salut, tot i ser responsabilitat dels ajuntaments, no 

estan incloses en el nucli d’actuacions d’obligada prestació. Es tracta doncs, de l’àmbit 

on els municipis poden establir prioritats pròpies. Així va quedar reflectit en l’Estudi de 

2010, on es va constatar que de les vuit actuacions de promoció incloses, cap d’elles 

no es prestava en tots els ajuntaments estudiats, encara que algunes estiguessin molt 

generalitzades. De fet, cinc de les vuit es prestaven en més del 90% dels municipis 

estudiats, en ordres de prioritat i dedicació diversos. Les principals conclusions de 

l’Estudi 2010 apuntaven precisament a l’alt volum d’actuacions en aquest àmbit, tot i 

la poca sistematització i legislació existents en la prestació d’aquestes actuacions, en 

un àmbit força desconegut i de difícil avaluació per la seva natura eminentment social.  

En l’actual estudi s’abordaran un seguit d’aspectes amb l’objectiu de mostrar quin és 

l’estat actual de l’àmbit de la promoció de la salut. S’iniciarà l’estudi detallant aspectes 

més genèrics com els principals objectius i prioritats de l’àmbit o les actuacions més 

rellevants portades a terme pels ajuntaments durant aquest període, i d’altres més 

concrets, com la planificació específica de l’àmbit, la capacitat organitzativa o la relació 

entre les actuacions considerades més deficitàries en vers els recursos destinats. Per 

concloure, s’intentarà aportar una mirada analítica que inclourà aspectes relatius a la 

complexitat social en vers la conscienciació de les actituds individuals saludables 

(alfabetització per a la salut), com la gestió del risc vertebra les accions prioritàries de 

salut pública i com la fragmentació institucional frena la potencialitat de les polítiques 

locals en promoció de la salut. 
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2.2.2 OBJECTIUS , PRIORITATS I COL·LECTIUS DIANA EN PROMOCIÓ DE LA SALUT 

Anàlogament que amb protecció, els objectius aportats pels municipis en l’àmbit de 

promoció han estat recodificats i classificats segons les grans temàtiques de promoció 

de la salut: “Hàbits saludables i exercici”, “Salut a les escoles” i “Prevenció de drogues i 

altres substàncies addictives”. Igual que en el cas de protecció, també s'han inclòs 

altres objectius que no estan directament vinculats amb un àmbit d'actuació però que 

expressen una prioritat destacada per un nombre important de municipis; “Millora 

dels mecanismes de gestió” que inclou totes aquelles accions que tenen a veure amb 

la capacitació del personal o la millora de la informació existent, i la categoria “Altres” 

en què s'han agrupat una sèrie d'opcions molt puntuals que no poden ser ubicades en 

les categories assenyalades.  

 

Gràfic 7. Principals objectius de treball en matèria de promoció de la salut per a l'any 2011 

[N=69] 

 

 

Els principals objectius de treball triats pels municipis com a primera opció en matèria 

de promoció de la salut han estat “Hàbits saludables i exercici” amb un 30,9%, “Salut a 

les escoles” amb un 27,9%, “Millora dels mecanismes de gestió” amb un 16,2% i 

“Prevenció de drogues i altres substàncies addictives” amb un 13,2%. Aquestes 

temàtiques acaparen la majoria de les actuacions prioritàries en aquest àmbit. “Hàbits 

saludables i exercici” també és l’opció més triada en percentatges acumulats, un 50% 

dels municipis l’han senyalat com a prioritària en primera, segona o tercera opció. 

Tanmateix, “Salut a les escoles” també registra el segon percentatge acumulat amb un 
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47% dels municipis que l’han senyalat entre les tres prioritats principals. Aquestes 

temàtiques s’emmarquen dins del que en salut pública s’anomena alfabetització per a 

la salut, que consisteix en la promoció de les habilitats cognitives i socials que 

determinen la motivació i la capacitat dels individus per a accedir a la informació, 

comprendre-la i utilitzar-la en benefici propi, i denoten que més enllà del model clàssic 

d’intervenció de l’administració d’autorització, control, inspecció i sanció, aquest àmbit 

té com a principal objectiu i prioritat la promoció d’actituds i comportaments entre la 

població.  

Tot i que les actuacions en promoció de la salut són molt diferents entre si i engloben  

temàtiques diverses, cal destacar la importància dels col·lectius de menor edat que 

han estat triats en primera opció com els col·lectius preferents de les polítiques de 

promoció, amb percentatges del 42,4% (Adolescència), 33,3% (Infància) i 10,1% 

(Joventut), molt per davant de col·lectius menys destacats com Gent Gran amb un 

7,1% o Adults amb un 3,0%. Les actuacions en promoció de la salut s’han dissenyat en 

un percentatge elevat amb l’objectiu d’atendre alguns dels col·lectius de major 

vulnerabilitat. Aquest fet fa que aquestes actuacions estiguin molt lligades a temes 

educatius, àmbits escolars i hàbits que es reprodueixen en edats de màxim 

aprenentatge. La joventut és l’etapa de la vida amb un potencial de salut més elevat, i 

per aquest motiu bona part de les problemàtiques de salut de les persones joves estan 

associades a les seves actituds i comportaments. Aquesta associació entre joventut i 

risc ha facilitat que les polítiques de la salut hagin pres la promoció com un dels eixos 

prioritaris d’intervenció, precisament per la seva capacitat per conscienciar i generar 

actituds en vers els hàbits més saludables. Com veurem més endavant en les 

actuacions que sorgeixen dels plans específics de promoció, això es veu reflectit en les 

polítiques d'informació, sensibilització, comunicació i educació de la salut, facilitant les 

opcions saludables i afavorint la creació d'entorns promotors de salut.  

 

2.2.3 ACTUACIONS EN PROMOCIÓ DE LA SALUT 

Aquest apartat té com a objectiu efectuar una descripció de quines són les actuacions 

en promoció de la salut que han realitzat els municipis inclosos en l’estudi durant l’any 

2011. Pel que fa a la prestació de les actuacions més enllà dels serveis mínims, s’ha 

pogut constatar que els municipis realitzen un volum substancial d’actuacions en 

promoció de la salut. Ho demostra el fet que més del 70% dels municipis han realitzat 

set de les nou actuacions preguntades (no comptem la categoria Altres en aquest cas), 

un percentatge molt elevat si tenim en compte que aquestes polítiques depenen 

directa i exclusivament dels ajuntaments, encara que com es veurà més endavant les 

col·laboracions que reben de les diferents institucions habiliten i fan possible aquest 

alt nivell de prestacions.   
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Les actuacions més destacades en l’àmbit de la promoció de la salut durant 2011 han 

estat “Abús de substàncies legals addictives com alcohol o tabac” realitzada per 65 

municipis d’un total de 71 (91,5%),  seguida “d’Alimentació i nutrició” realitzada per 64 

municipis (90,1%) i “Afectivitat i sexualitat” realitzada per 61 municipis (85,9%). Les 

segueixen “Ús de substàncies addictives il·legals” realitzada per 57 municipis (80,3%) i 

“Activitat física i salut” i “Activitats no diferenciades” ambdues realitzades en 53 

municipis (74,6%). 51 localitats treballen en accions relatives a la “Salut bucodental” i 

43 en la “Prevenció d’accidents i primeres cures”. És especialment baix el nombre 

d’actuacions realitzades en Salut Mental, només 35 municipis han realitzat actuacions 

en aquest sentit, el que representa menys de la meitat dels municipis estudiats.  

El gràfic 9 resumeix el nombre de localitats que realitza cada actuació i reflecteix que, 

malgrat el nombre elevat de municipis que realitzen activitats d’aquest àmbit, no hi ha 

cap actuació que s’estigui duent a terme en totes les poblacions. 

 

Gràfic 8. Actuacions realitzades pels municipis en promoció de la salut [N=71] 

 

 

Si es posa atenció en el nombre d’actuacions realitzades en funció de les prioritats 

descrites en l’anterior apartat es denota una certa alienació entre les directrius oficials 

que defineixen les prioritats i els paràmetres d’actuació que acaben conformant la 

realitat de les polítiques en promoció. Per exemple, les actuacions que s’inclouen dins 

la temàtica “Prevenció de drogues i altres substàncies addictives” tenen un nombre 

d’actuacions per municipi més elevat que la resta, tot i aparèixer com a quarta prioritat 
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en l’anterior apartat. Més endavant, quan es disposi de més informació relativa als 

recursos i les matèries dels plans específics de promoció, s’intentarà aprofundir en 

aquests aspectes mitjançant la comparació directa entre les prioritats, el nombre 

d’actuacions, els recursos destinats i les matèries més tractades en els plans específics.  

Analitzant més exhaustivament la quantitat d’actuacions realitzades per municipi es 

poden extreure un seguit de dades prou explicatives. Per exemple, la mitjana 

d’actuacions realitzades per municipi és de 7,1 però si es mira per trams de població, 

es veu una relació directa entre el grandària poblacional i el nombre d’actuacions 

realitzades en promoció. Així, els municipis entre 10.000 i 20.000 habitants tenen una 

mitjana de 6 actuacions per municipi, aquells entre 20.001 i 50.000 habitants de 7,4 

actuacions, entre 50.001 i 100.000 de 8,3 actuacions i els majors de 100.000 habitants 

tenen una mitjana de 8,8 actuacions per municipi. Més endavant es veurà com aquest 

fet es relaciona estretament amb les capacitats organitzatives i el nivell 

d’especialització dels municipis més grans.  

Per tal de facilitar els creuaments entre les diferents variables que analitzarem en el 

següent subapartat, s’ha creat un índex d’actuacions per tal d’organitzar els municipis 

en funció del nombre d’actuacions que realitzen en l’àmbit de promoció de la salut i 

poder recalcar així diferents característiques segons el nivell d’especialització.  

La taula 15 mostra aquest índex, on els municipis amb un nivell baix, són els que han 

realitzat entre 0 i 5 actuacions durant 2011, els de nivell mig, els que han realitzat 

entre 6 i 8, i els de nivell alt, els que han realitzat entre 9 i 10 actuacions. D’aquesta 

manera veiem que l’especialització en aquest àmbit és important, ja que només 

trobem 16 dels 71 municipis al nivell baix (22,5%), per 35 del nivell mitjà (49,3%) i 20 

del nivell alt (28,2%). Tot i que cap de les actuacions es presta en tots el municipis 

estudiats, la majoria d’ells presten un nombre substancialment elevat d’actuacions, fet 

que resulta prou rellevant si tenim en compte la no obligatorietat de les actuacions 

d’aquest àmbit.  

 

Taula 15. Nombre de municipis segons nivell d’actuacions en promoció de la salut 

Nivell d'actuacions en promoció Freqüència Percentatge 

Nivell baix 16 22,5 

Nivell mitjà 35 49,3 

Nivell alt 20 28,2 
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2.2.4 RECOLZAMENTS I XARXES 

Tal com s‘ha comentat anteriorment, el recolzament per part de diferents institucions i 

administracions en la gestió i prestació de les actuacions realitzades en aquest àmbit, 

és un dels motius que expliquen l’elevada activitat observada en els municipis en les 

polítiques de promoció de la salut. Igual que succeeix en l’àmbit de protecció, algunes 

d’aquestes actuacions es presten mitjançant conveni amb altres administracions. 

Concretament, 33 dels 71 municipis estudiats (46,5%) tenen convenis, vinculats a les 

actuacions en promoció de la salut, amb alguna administració. A la taula 16 observem 

com dels municipis amb un nivell baix d’actuacions, només el 31,2% han signat 

convenis en l’àmbit de promoció. En canvi aquest percentatge puja en els municipis 

amb un nivell mitjà fins al 42,8% i arriba fins el 65% en els municipis amb un nivell alt 

en realització d’actuacions. Aquests percentatges demostren que aquells municipis 

que realitzen un major nombre d’actuacions en promoció de la salut desenvolupen 

unes xarxes molt més actives que la resta.  

D’altra banda, així com en el cas de protecció, la majoria de convenis estan signats 

amb l’Agència de Protecció de la Salut, en el cas de promoció, dels 36 convenis actius, 

només 4 estan vinculats a l’APS. La resta de convenis estan vinculats a Diputació de 

Barcelona (8), Generalitat de Catalunya (3), Mancomunitats (3), Consells Comarcals (2) 

i a altres ens (15).  Tal i com veurem més endavant, la participació de la Diputació de 

Barcelona en l’àmbit de promoció és notable en tots els aspectes que s’han analitzat 

en l’estudi, i torna a quedar de manifest, en aquest en concret, on és l’ens amb més 

convenis signats en promoció molt per davant de la resta d’administracions. 

 

Taula 16. Relació entre nivell d’actuacions i municipis amb convenis en promoció 

    
Amb conveni Sense conveni Total 

Nivell d'actuacions en 
promoció 

Nivell baix 5 11 16 

Nivell mitjà 15 20 35 

Nivell alt 13 7 20 

 

Un altre recolzament amb el que conten els ajuntaments són les Xarxes o Organismes 

intergovernamentals de promoció de la salut. Aquest, però, no sembla ser un 

mecanisme de col·laboració gaire estès dins l’àmbit municipal, ja que només el 32,4% 

dels municipis enquestats pertanyen a alguna Xarxa. Dintre d’aquestes Xarxes 
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destaquen la Xarxa Local de Prevenció de Drogodependències (DIBA) que ha estat 

senyalada pel 34,8% dels municipis que pertanyen a xarxes, les Xarxes vinculades a la 

Federació de Municipis de Catalunya senyalada pel 21,7% d’aquests municipis o la 

Xarxa Sida i Món Local amb un percentatge del 17,4%. 

Per tancar aquest subapartat destinat al recolzament i les xarxes amb els que conten 

els municipis per dur a terme les actuacions pròpies d’aquest àmbit, s’ha generat la 

taula 17 on es poden veure els Ens de referència escollits pels municipis en temes de 

promoció de la salut. Aquesta taula fa referència als ens als que s’adrecen els municipis 

amb més freqüència quan necessiten assessorament en temes de promoció de la salut. 

Com es veu, la “Diputació de Barcelona” torna a ser anomenada en primer lloc pel 

81,7% dels municipis, seguida de lluny per “Un altre Ajuntament” amb un 8,5% i  la 

Generalitat de Catalunya amb un 4,2%. Sembla evident que els municipis conten amb 

una participació molt elevada de la Diputació de Barcelona a l’hora de dur a terme les 

polítiques en l’àmbit de promoció de la salut, ja que en aquest subapartat apareix com 

l’entitat amb més convenis, la que té la xarxa amb més municipis adherits i com a 

principal ens de referència en l’assessorament als municipis.   

 

Taula 17.  Ens de referència en temes de promoció de salut 

Ens de referència Freqüència Percentatge 

La Diputació de Barcelona 58 81,7 

Un altre Ajuntament 6 8,5 

Generalitat 3 4,2 

Altres 3 4,2 

Universitats 1 1,4 

El Consell Comarcal 0 0 

 

2.2.5 PLANIFICACIÓ EN PROMOCIÓ DE LA SALUT 

Un dels aspectes fonamentals de qualsevol política pública és la previsió de les 

actuacions futures. Planificar implica preveure escenaris futurs, definir objectius i 

programar accions amb metes específiques. Encara que la planificació no garanteix la 

qualitat d'una política, l'existència d'un pla és un bon indicador d'un esforç per ordenar 

les actuacions i definir estratègies coherents. Un dels problemes que plantegen 

aquests plans és que, a vegades, les estratègies d’una part de l’organització no són 

compatibles amb les altres àrees, i això, en una política tan transversal com la de salut 

pública, impedeix assolir els objectius de forma efectiva.  
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En aquest apartat es tractaran els plans o programes específics en promoció de la 

salut, les principals característiques d’aquests plans i, per tal d’incidir en el grau de 

dependència de les polítiques en promoció respecte d’altres àrees, es veurà si s’han 

desenvolupat actuacions en promoció dins d'altres plans transversals. De manera 

anàloga al nombre d’actuacions, el grau de planificació també sembla estar relacionat 

amb la grandària poblacional i està clarament associat al nivell d’especialització dels 

municipis. Tot i que 49 dels 71 municipis han senyalat l’existència de plans en 

promoció en el seu municipi (69%), creuant la planificació amb els trams de població, 

s’observa que el 100% dels municipis de més de 50.000 habitants tenen plans en 

promoció de la salut. En canvi, aquest percentatge baixa fins al 60,9% en els municipis 

entre 20.001 i 50.000 habitants i arriba fins al 58,1% en els municipis entre 10.000 i 

20.000 habitants.  

D’altra banda, les taules 18 i 19 mostren la relació entre el nivell d’actuacions i la 

planificació en promoció. El nombre total de plans realitzats pels 49 municipis amb 

plans en promoció és de 135, amb una mitjana de 2,8 plans per municipi. Els municipis 

amb un nivell baix d’actuacions també tenen un percentatge baix de planificació, 

només 7 dels 16 municipis tenen plans en promoció (43,7%) amb una mitjana de 1,6 

plans per municipi. Aquest percentatge s’incrementa en els municipis de nivell mitjà, 

on 24 dels 35 municipis tenen planificació (68,6) amb una mitjana de 2,4 plans per 

municipi, i arriba fins al 90% en els municipis de nivell alt, on 18 dels 20 municipis 

tenen plans en promoció de la salut amb una mitjana de 3,7 plans per municipi. 

 

Taula 18. Relació entre nivell d’actuacions i planificació 

 

Cal destacar que el nombre de plans dels municipis amb un nivell alt d’actuacions en 
promoció és més alt que el nombre de plans dels municipis amb un nivell mitjà, tot i 
que aquests últims són 6 municipis més (18 de nivell alt per 24 de nivell mitjà). Aquest 
fet demostra que a major nivell d’actuacions, la planificació s’incrementa 
substancialment. Això recolza la hipòtesi que els municipis amb major nombre 
d’actuacions tenen una major especialització, ja que per ara són els que tenen unes 
xarxes de col·laboració més actives i una planificació estratègica més estesa. 

  

  Planificació en promoció de la salut 

    Si  No Total 

Nivell d'actuacions en 
promoció 

Nivell baix 7 9 16 

Nivell mitjà 24 11 35 

Nivell alt 18 2 20 
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Taula 19. Relació entre nivell d’actuacions, mitjana i nombre de plans 

    
Mitjana Nombre de plans N 

Nivell d'actuacions en 
promoció 

Nivell baix 1,6 11 7 

Nivell mitjà 2,4 58 24 

Nivell alt 3,7 66 18 

Total 2,8 135 49 

 

2.2.6 CARACTERÍSTIQUES DEL PLANS EN PROMOCIÓ DE LA SALUT 

En el qüestionari hi havia una bateria de qüestions relatives als plans en promoció de la 

salut amb informació relativa a quines matèries tracten, a qui van adreçats, quins tipus 

d’actuacions es realitzen i qui impulsa i finança aquest tipus de polítiques que cada cop 

tenen més importància en l’àmbit local. Exposant els resultats trobem que les matèries 

més desenvolupades pels plans o programes en promoció, amb percentatges superiors 

al 45% dels municipis amb plans, són “Ús de substàncies addictives il·legals” i “Abús de 

substàncies legals addictives com alcohol o tabac”. Les següents matèries més 

rellevants són “Alimentació i nutrició” amb un percentatge de 44,4%, “Afectivitat i 

sexualitat” amb un 40,7% i “Activitat física i esport” amb un 31,9%.  Aquestes dades 

mostren que tal com passava amb les actuacions més realitzades, les incloses en la 

temàtica “Prevenció de drogues i altres substàncies addictives” són les que acaparen 

un major nombre de matèries dels plans, seguides de les temàtiques incloses en 

“Hàbits saludables i exercici”. Aquesta dada torna a posar de manifest certa alienació 

entre les directrius oficials que defineixen les prioritats i els paràmetres d’actuació 

resultants.  

D’altra banda, els col·lectius prioritaris a qui s'adrecen els plans o programes de 

promoció de la salut són els “Alumnes de secundària” amb un 57%, “Pares i Mares” 

amb un 46,7% i “Població jove (18 a 25 anys)” amb un 44,4%. Torna a quedar de 

manifest la relació entre les actuacions en promoció, la població de menor edat i 

l’educació. Aquest aspecte de les polítiques en promoció senyala que la principal 

finalitat d’aquest àmbit recau en l’alfabetització per a la salut, en la presa de 

consciència per part de la població menor dels riscs derivats de certes actituds i certs 

comportaments i de la importància que tenen els adults en l’exemplificació dels hàbits 

saludables.  

Pel que fa a les dades referents als tipus d’actuacions tenim que “Tallers” amb un 

74,1%, “Xerrades” amb un 66,7% i “Campanyes de ràdio i díptics” amb un 57% són les 

actuacions més destacades realitzades a través d’aquests plans o programes de 
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promoció de la salut. Els continguts de les polítiques existents es basen sobretot en 

accions informatives i formatives que molt sovint s’aborden des d’àrees diferents.  En 

aquest sentit, s’observa una forta dependència de l’àmbit de promoció en vers altres 

àrees dels ajuntaments, i aquest fet queda palès en observar els ajuntaments que han 

desenvolupat actuacions en promoció dins d’altres plans transversals. Tal com senyala 

el gràfic 10, el nombre de plans no impulsats des de l’àrea de salut en què es tracten 

temes de promoció és molt alt. Torna a quedar de manifest quin és el col·lectiu 

prioritari d’aquests tipus d’actuacions al coincidir un 64,8% dels municipis en què el Pla 

Local de Joventut conté actuacions relatives a la promoció de la salut. Altres plans com 

el d’igualtat o el d’esports també han estat assenyalats per més del 40% dels municipis 

com a plans on s’inclouen actuacions relatives a la promoció de la salut.   

 

Gràfic 9. Ajuntaments que han desenvolupat actuacions en promoció dins d'altres plans 
transversals [N=71]  

 

Per últim, els municipis amb plans o programes específics en promoció de la salut han 

senyalat “La Regidoria de salut pública”, amb un 76,3%, com l’entitat que impulsa la 

majoria d’aquests plans o programes, seguida “d’una altra regidoria”, amb un 31,1%, i 

de la “Diputació de Barcelona”, amb un 11,9%. La participació de la Diputació de 

Barcelona torna a ser molt rellevant en els plans específics en promoció, no només 

com un dels principals impulsors d’aquest plans i programes sinó també com a segona 

font de finançament més important, ja que un 70,4% dels municipis amb plans 

específics l’han senyalada com a principal font de finançament d’aquests plans, només 

per darrere dels propis ajuntaments, senyalat per un 90,4% dels municipis com a 

principal font de finançament, on la Generalitat segons un 18,5% dels municipis amb 

plans aporta l’altra part significativa (gràfic 11). Aquesta relació entre impuls i 
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finançament deixa una incògnita respecte fins a quin punt plans o actuacions que han 

estat finançats en gran mesura per entitats supramunicipals han estat impulsats pels 

propis municipis, tal i com senyalen aquests resultats. En qualsevol cas amb les dades 

que es disposen no es pot aprofundir en aquest sentit. 

 

Gràfic 10. Font de finançament dels plans o programes [N=135]  

 

 

2.2.7 ELS RECURSOS HUMANS I LES ESTRUCTURES TÈCNIQUES ORGANITZATIVES 

Els municipis disposen de diferents estructures tècniques, organitzatives i de recursos 

humans per tal de desenvolupar les actuacions en salut pública; l’existència de 

departament, de responsable tècnic i el nombre de persones que treballen en salut 

pública són variables que descriuen les principals característiques que tenen els equips 

locals de salut pública. Aquesta informació porta a preguntar-se si existeixen 

diferències notables pel que fa a l’estructura de recursos humans entre els municipis 

amb estructures tècniques i organitzatives distintes. 

L’anàlisi descriptiva del conjunt de professionals que integren els serveis de salut 

pública serveix per contextualitzar quina és la situació d’aquest col·lectiu i quines 

característiques té en general.  En aquesta edició es va demanar el nombre de 

professionals segons l’àmbit d’especialització; professionals dedicats a protecció, 

professionals dedicats a promoció i també es va incloure la categoria mixta per a 

aquells professionals que realitzen tasques d’ambdós àmbits. Per a poder analitzar 

l’àmbit de promoció de la forma més exhaustiva possible, s’ha creat un nou indicador 
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amb la suma dels professionals en promoció i dels professionals de la categoria mixta, 

ja que en major o menor mesura, també realitzen aquestes tasques.  

Dels 71 municipis estudiats,  només es disposa de les dades de 67, ja que 4 municipis 

no van especificar l’àmbit d’especialització dels seus professionals. La mitjana per 

municipi és de 2,2 professionals, amb major o menor dedicació a l’àmbit de promoció, 

amb un màxim de 12 professionals i un mínim de 0, i amb un total de 145 

professionals. La taula 20 ens mostra el nombre de municipis segons el nombre de 

professionals en promoció per trams de població. Com podem apreciar 47 dels 67 

municipis (70,1%) tenen entre 1 i 2 professionals, i només 4 municipis, corresponents 

als dos trams inferiors, no tenen personal dedicat a promoció. També podem observar 

que els 2 municipis amb més de 5 professionals es situen en els trams de població més 

alts. 

 

Taula 20. Nombre de municipis segons total de persones que treballen en promoció de la 
salut 

Personal 
De 10.000 a 

20.000 
habitants 

De 20.001 a 
50.000 

habitants 

De 50.001 a 
100.000 

habitants 

Més de 
100.000 

habitants 
Total 

Sense Personal 3 1 0 0 4 

Entre 1 i 2 persones 23 20 3 1 47 

Entre 3 i 4 persones 1 2 5 0 8 

Més de 5 persones 0 0 3 5 8 

Total 27 23 11 6 67 

 

Per tenir més dades per contrastar, com les capacitats organitzatives contribueixen a 

una millor gestió de les actuacions en promoció s’ha generat la taula 21 on s’ha fet un 

creuament entre el personal i el nivell d’actuacions per municipi. Si en la taula anterior 

s’ha pogut veure que els municipis amb més de 5 professionals pertanyien als trams de 

població més elevats, aquí es pot constatar que aquests vuit municipis s’acumulen en 

el nivell mitjà i en l’alt pel que fa a realització d’actuacions es refereix. Una dada amb 

relativa importància es troba en els 2 municipis sense personal situats en el nivell mitjà 

en realització d’actuacions, fet que podria ser explicat per una elevada participació 

d’altres departaments en aquestes tasques o per un elevat nombre de convenis en 

aquest  àmbit.     
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Taula 21. Relació entre nivell d’actuacions  i nombre de professionals en promoció 

Personal Nivell Baix Nivell Mitjà Nivell Alt Total 

Sense Personal 2 2 0 4 

Entre 1 i 2 persones 11 26 10 47 

Entre 3 i 4 persones 3 3 2 8 

Més de 5 persones 0 2 6 8 

Total 14 33 20 67 

 

Per mirar de relacionar les estructures tècniques dels municipis amb el nombre de 

professionals s’han creat tres variables noves. D’una banda, la categoria Departament i 

responsable tècnic, per a aquells municipis que disposen d’ambdues estructures 

tècniques. D’altra banda, s’han agrupat els municipis que només disposaven de 

departament i els que només disposaven de responsable en una categoria única 

anomenada “Sense departament o responsable en salut pública” que concentra 14 

municipis. I per últim, aquells municipis sense cap estructura tècnica s’han situat en la 

categoria “Sense departament ni responsable en salut pública”. A la taula 22 es pot 

veure el resultat d’aquest creuament. Els municipis “Amb departament i responsable 

en salut pública” són els que tenen un volum més gran de professionals. Totes les 

localitats que tenen equips més grans de cinc persones se situen en aquest grup. De 

fet, el 65,7% dels municipis amb personal se situen en aquest grup, on la majoria tenen 

entre 1 i 2 professionals (63,6%). Cal comentar que els dos municipis que apareixen 

“Sense personal i amb departament i responsable” són dos casos que no van facilitar 

dades referents al personal. Les localitats amb alguna estructura organitzativa tenen 

equips de personal petits, amb només un cas per sobre dels 2 professionals. De fet, el 

85,7% dels municipis pertanyents a aquest grup tenen entre 1 i 2 professionals. Per 

últim, els 9 municipis sense departament ni responsable es troben  amb una distribució 

molt similar a l’anterior grup, tot i que en un nombre menor. En aquest cas 7 dels 9 

municipis tenen entre 1 i 2 professionals, 1 municipi no té personal i l’altre té entre 3 i 

4 professionals dedicats a l’àmbit de promoció, dada que crida l’atenció en un municipi 

sense estructura tècnica.  
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Taula 22. Relació entre personal i tipus d’estructures tècniques 

Personal 
Departament i 

responsable en salut 
pública 

Sense departament o 
responsable en salut 

pública 

Sense departament 
ni responsable en 

salut pública 
Total 

Sense Personal 2 1 1 4 

Entre 1 i 2 persones 28 12 7 47 

Entre 3 i 4 persones 6 1 1 8 

Més de 5 persones  8 0 0 8 

Total 44 14 9 67 

 

Per últim, s’ha generat la taula 23, amb d’intenció d’observar quina relació hi ha entre 

les capacitats organitzatives i el nivell d’actuacions. Més de la meitat dels municipis 

tenen departament i responsable en salut pública, concretament el 62%. Aquesta xifra 

augmenta fins al 85% en les municipis amb un nivell alt d’actuacions, on el 15% restant 

té o departament o responsable en salut pública. En els municipis amb un nivell mitjà 

d’actuacions, el percentatge de municipis amb departament i responsable és força 

menor, només el 57,1% en tenen, mentre que el 42,9% restant es reparteix quasi per 

igual entre el grup sense departament o responsable i el grup sense departament ni 

responsable. En els municipis amb un nivell baix d’actuacions trobem el percentatge 

més alt de municipis sense departament ni responsable amb un 31,2%, mentre que un 

43,7% té departament i responsable i un 25% té o departament o responsable.  

 

Taula 23. Relació entre nivell d’actuacions  i estructures tècniques i organitzatives 

 

Departament i 
responsable en Salut 

pública 

Sense departament o 
responsable en Salut 

pública 

Sense departament ni 
responsable en Salut 

pública 
Total 

Nivell Baix 7 4 5 16 

Nivell Mitjà 20 7 8 35 

Nivell Alt 17 3 0 20 

Total 44 14 13 71 

 

  

59



Polítiques locals de salut pública 

 

 

2.2.8 RECURSOS I DÈFICITS EN LES ACTUACIONS EN PROMOCIÓ DE LA SALUT 

Amb la finalitat de veure on centren els esforços els ajuntaments, en aquesta edició 

del panel es van incloure preguntes referents als recursos destinats i als dèficits 

observats en les actuacions en l’àmbit de promoció. D’una banda, es demanava 

senyalar les tres actuacions, sempre en ordre d’importància, que havien requerit una 

major dedicació pel que fa a personal i hores dedicades, i d’altra banda, es demanava 

senyalar les tres actuacions que havien requerit un major pressupost. De forma 

anàloga es demanava senyalar quines d’aquelles actuacions realitzades durant 2011 

havien presentat un major dèficit en la seva gestió. Amb aquestes variables es pretenia 

identificar si els esforços realitzats en dedicació de personal i hores de treball 

coincidien amb els esforços pressupostaris realitzats en la prestació de les actuacions, i 

també es volia veure si existeix una relació entre les actuacions més deficitàries i les 

que disposen de menys recursos o entre les que són menys deficitàries i les que tenen 

més recursos. 

La taula 24 presenta el percentatge de municipis que han seleccionat les actuacions en 

primera opció per a cada variable. A nivell descriptiu, podem senyalar que les 

actuacions triades en primera opció com les que tenen una major dedicació en 

personal i hores de treball han estat ”Alimentació i nutrició” amb un 30,4%, “Abús de 

substàncies addictives legals com l’alcohol o el tabac” amb un 17,4% i “Activitat física i 

salut” amb un 13%. Les actuacions que han requerit un major pressupost han estat “Ús 

de substàncies il·legals” amb un percentatge d’eleccions com a primera opció del 

22,4%, “Abús de substàncies addictives legals com l’alcohol o el tabac” amb un 16,4% i 

amb un mateix percentatge de 14,9% trobem les actuacions “Alimentació i nutrició”, 

“Afectivitat i sexualitat” i “Activitat física i salut”.  

 

Taula 24. Percentatge de municipis que han seleccionat les següents actuacions en primera 

opció en dedicació, pressupost i dèficits  

Actuacions Dedicació Pressupost Dèficits 

Salut mental 5,8 4,5 18,2 

Abús de substàncies legals  17,4 16,4 15,2 

Ús de substàncies il·legals 11,6 22,4 15,2 

Alimentació i nutrició 30,4 14,9 12,1 

Prevenció d'accidents i primeres cures 1,4 0,0 12,1 

Activitats no diferenciades 7,2 10,4 10,6 

Activitat física i salut 13,0 14,9 7,6 

Salut bucodental 1,4 0,0 4,5 
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Com s’aprecia en els percentatges aquí citats, les actuacions amb més dedicació no 

sempre tenen associades un pressupost més elevat i viceversa. Per tant, una de les 

hipòtesis inicials queda refutada en principi, ja que l’única que manté una posició 

similar tant en dedicació com en pressupost és “Abús de substàncies addictives legals 

com l’alcohol i el tabac”. En quant a les més deficitàries, les actuacions marcades en 

primera opció han estat “Salut mental” amb un 18,2%, “Ús de substàncies il·legals” i 

“Ús de substàncies legals addictives com l’alcohol o el tabac” ambdues amb un 

percentatge de 15,2%. Per tant, una altra de les hipòtesis que relacionava un alt nivell 

de recursos amb un nivell baix de dèficits també queda refutada, ja que dues de les 

actuacions amb major pressupost, i citades també amb una elevada dedicació, com 

són les referides a l’ús i abús de substàncies addictives il·legals i legals, són la segona i 

tercera més deficitàries respectivament.   

Per mirar de relacionar les actuacions en funció dels recursos destinats i dels dèficits 

observats i, alhora, poder identificar aquelles actuacions més problemàtiques, s’ha 

creat una nova variable, “Recursos”, on s’han fusionat les categories corresponents a 

“Actuacions amb més dedicació” i “Actuacions amb més pressupost”, i una segona 

nova variable on s’inclouen les actuacions senyalades com a deficitàries. La taula 25 és 

el resultat d’aquesta fusió, on s’expressa la classificació de les quatre opcions 

generades a partir d’aquestes noves variables en percentatges sobre la N de cada 

actuació. Aquestes opcions fan referència a les actuacions amb recursos i amb dèficits, 

les actuacions sense recursos i amb dèficits, les que tenen recursos i no tenen dèficits i 

les que no tenen ni recursos ni dèficits. En aquest sentit, cal explicar que s’ha 

considerat que una actuació disposa de recursos sempre que ha estat senyalada entre 

les tres opcions preferents pel que fa a més dedicació o més pressupost, sense tenir en 

compte si era senyalada en primera, segona o tercera posició en ordre d’importància. 

De la mateixa manera, s‘ha considerat deficitària si ha estat senyalada en alguna de les 

tres posicions comentades.  

Com el que interessa en aquest cas són les actuacions deficitàries l’anàlisi es centrarà 

en les dues primeres columnes ja que presenten dades molt més significatives en 

aquest sentit. Si bé en la qüestió que feia referència a quines eren les tres actuacions 

més deficitàries en ordre d’importància, “Salut Mental” era la més destacada, veiem 

que en aquesta taula té majors percentatges en la columna que fa referència a “Sense 

recursos i amb dèficits” (40%), que a la columna “Amb recursos i amb dèficits” (8,6%). 

Per tant, la falta de recursos podria ser una de les raons del seu dèficit, tot i que, com 

hem vist en el capítol d’actuacions, “Salut Mental” és l’actuació que menys municipis 

realitzen, amb un 49,3%. D’altra banda, “Ús de substàncies il·legals” i “Abús de 

substàncies legals” que anteriorment eren la segona i tercera més destacades 

respectivament com a més deficitàries, tenen percentatges més elevats en la columna 

“Amb recursos i amb dèficits” (24,6% i 21,5% respectivament) que a la columna “Sense 

recursos i amb dèficits” (14% i 18,5% cadascuna).  
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El mateix succeeix amb “Alimentació i nutrició”, ja que un 21,9% dels municipis que la 

realitzen l’han situada en la columna “Amb recursos i amb dèficits”, per un 12,5% que 

l’ha senyalada com “Sense recursos i amb dèficits”. Per tant, la naturalesa del dèficit 

d’aquestes actuacions no està directament relacionada amb la manca de recursos, si 

bé podria donar-se el cas que el significat d’aquest dèficit fos que els recursos 

destinats no són suficients.  

Fent atenció a la segona columna, és a dir, a aquelles actuacions que no tenen recursos 

i que són deficitàries, és destacable l’alt percentatge d’“Activitat física i salut” que sent 

una actuació que han realitzat el 74,6% dels municipis, el 28,3% l’han situada com 

“Sense recursos i amb dèficits”. També destaca l’alt percentatge, en aquest sentit, de 

“Prevenció d’accidents i primeres cures”, que tot i que no es realitza en tants 

municipis, només en el 60,6% dels mateixos, ha estat senyalada com “Sense recursos i 

amb dèficits” per un 30,2% dels que la realitzen i ha estat qualificada com sense 

recursos per quasi el 80% dels mateixos. 

Per tant, s’observa que les actuacions “Abús de substàncies addictives legals” i “Ús de 

substàncies addictives il·legals” semblen les més problemàtiques en aquest àmbit, no 

només per quedar senyalades com deficitàries tot i disposar de recursos, sinó també 

per l’alienació que pateixen respecte dels objectius prioritaris en promoció.  

 
 
Taula 25. Percentatge de municipis recursos i dèficits en les actuacions en promoció de la 
salut 

Actuacions 
 

Amb 
recursos      

Amb dèficits 

Sense 
recursos      

Amb dèficits 

Amb 
recursos      

Sense 
dèficits 

Sense 
recursos      

Sense dèficits 
N 

Abús de substàncies legals 21,5 18,5 44,6 15,4 65 

Alimentació i nutrició 21,9 12,5 51,6 14,1 64 

Ús de substàncies il·legals 24,6 14 47,4 14 57 

Afectivitat i sexualitat 18 13,1 44,3 24,6 61 

Activitats no diferenciades 17 34 24,5 24,5 53 

Salut bucodental 7,8 23,5 17,6 51 51 

Prevenció d'accidents  9,3 30,2 11,6 48,8 43 

Activitat física i salut 5,6 28,3 41,5 24,5 53 

Salut mental 8,6 40 20 31,4 35 
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2.2.9 UN ÀMBIT DIVERS I EN CREIXEMENT   

La principal reflexió que podem extreure de l’àmbit de promoció és precisament 

l’elevat nombre de municipis que realitza actuacions en aquest àmbit i el nivell 

d’especialització que alguns d’aquests municipis estan assolint amb el temps. Si bé 

l’àmbit de promoció de la salut parteix d’una dificultat com és el tractar amb la 

complexitat i la diversitat de la societat en si mateixa, cada cop troba més vies 

d’aproximació als col·lectius de major vulnerabilitat mitjançant els plans específics i les 

actuacions en plans transversals. En aquests sentit, veiem com la planificació permet 

una millor gestió dels riscos derivats de la salut i dels mecanismes que possibiliten una 

conscienciació ciutadana en aquest sentit, i com ajuda a assolir els objectius d’una 

manera més sistematitzada. 

D’altra banda, cal remarcar la importància del ens supramunicipals, sobretot en aquells 

municipis amb una menor capacitat organitzativa, ja que les polítiques en promoció, 

donada la seva no obligatorietat, depenen en gran mesura de les estratègies i el suport 

d’altres entitats governamentals. Aquest fet s’accentua en aquells municipis de menor 

grandària, que per falta de recursos no poden dur a terme les actuacions en promoció 

sense la col·laboració d’altres ens, ja sigui en l’impuls de les polítiques, la prestació o el 

finançament.  

La fragmentació institucional és un altre dels problemes amb els que es troba l’àmbit 

de la promoció, ja que la intervenció de moltes institucions i administracions distintes 

compliquen la coordinació i frenen la potencialitat d’aquestes polítiques. Per tant, 

caldria facilitar espais interdepartamentals i multidisciplinaris a diferents nivells. Des 

del punt de vista institucional, és clau promoure una actuació més interdepartamental 

dels diferents ens que tracten temes de promoció de la salut. En aquest sentit, la 

transversalitat a la que es veu sotmès l’àmbit de promoció per tal d’arribar a tots els 

col·lectius implicats, dificulta una unificació en les prioritats i els objectius de les 

diferents àrees en les que intervé.  
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3. CONCLUSIONS  

3.1 LA COMPLEXITAT COM OPORTUNITAT DE COLABORACIÓ 

Les polítiques municipals de salut pública constitueixen un sistema complex en què 

estan involucrades diferents matèries, actors, institucions i mecanismes de gestió. 

Cada municipi té una realitat contextual que influeix en el desplegament de les seves 

actuacions i dissenys institucionals. Al seu torn, les interaccions amb organismes 

governamentals i de la societat civil, influeixen i condicionen les preferències, els 

recursos o les estratègies dels actors locals. Aquest sistema està regulat per una 

legislació que defineix les competències i funcions dels diferents nivells de govern i que 

promou la col·laboració multinivell i la implicació de la ciutadania. 

L'entorn d'aquest sistema ha estat fortament marcat per la crisi econòmica, els canvis 

en les coalicions polítiques i una discussió pendent sobre el paper dels governs locals 

en la gestió dels assumptes públics. En aquest panorama no és senzill trobar una 

mirada reflexiva que, d'una banda, atengui els aspectes més rellevants i d'interès, i per 

l’altra, ofereixi una visió de conjunt que ajudi a detectar els problemes com també les 

possibles vies de solució. 

Un punt de partida, que pot ser d'interès, és analitzar la importància que tenen 

aquestes polítiques en les estratègies municipals. Els problemes derivats de les 

situacions de risc que afecten la salut de les persones ocupen un lloc cada vegada més 

destacat en les agendes públiques. Les societats del risc exigeixen una atenció especial 

a les autoritats, amb mesures de prevenció i control constant per gestionar de forma 

eficaç el risc. L'ampli desplegament institucional d'organismes polítics i tècnics 

especialitzats en temes de salut pública, és un indicador que demostra la importància 

que tenen aquestes polítiques en les agendes municipals. Un segon indicador que 

demostra l'arrelament d'aquestes polítiques, és la gran varietat de plans i actuacions 

que realitzen els municipis, sobretot en aquells serveis no obligatoris. 

Però la importància d'una política també es pot mesurar pel consens que desperta 

entre les forces polítiques, la inclusió dels seus reptes en l'agenda pública o la 

importància que té en el conjunt d'estructures de l'ajuntament. Les percepcions que 

tenen els municipis sobre aquests temes no són unànimes i tenen importants 

variacions entre si. Un 62% té una percepció positiva, molt o bastant d'acord, en què hi 

ha un acord polític que dóna continuïtat a la política; aquest percentatge baixa al 50% 

respecte la inclusió dels reptes de salut pública en l'agenda política, i finalment, només 

el 36% dels municipis tenen una visió positiva sobre la importància de la salut pública 

per a la resta de polítiques municipals. 

A més cal preguntar-se si el desplegament institucional i d'actuacions es deu a la 

pròpia iniciativa local o als imperatius legals i/o les estratègies definides des de nivells 
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de govern superior. Aquest interrogant, que no és exclusiu de les polítiques de salut, 

forma part d'un vell debat sobre el paper dels governs locals i de la relació centre-

perifèria. Habitualment les respostes es centren en la capacitat d'autonomia dels 

municipis tant per les competències que se'ls reconeixen com pels recursos amb els 

que compten. Al Panel s'han obtingut dues respostes molt significatives sobre 

indicadors subjectius de la dependència de les polítiques de salut i la disponibilitat 

efectiva de recursos. 

Gairebé el 95% dels municipis està molt o bastant d'acord amb què les polítiques de 

salut pública depenen de les estratègies i recursos d'altres entitats governamentals. Al 

seu torn, només el 12% dels municipis estan molt o bastant d'acord amb que, en els 

últims anys, els recursos que l'ajuntament destina a salut pública s'han incrementat 

proporcionalment a les necessitats d'aquest àmbit. Aquestes valoracions qualitatives 

senyalen que els municipis tenen poc marge o capacitat per influir en les estratègies de 

salut, alhora que disposen de recursos limitats per intervenir de forma eficient. 

Aquests desajustos entre les pròpies capacitats municipals i les demandes a les quals 

han de fer front, es salven a partir de mecanismes de col·laboració amb altres entitats. 

Des del Panel es constata la importància dels suports externs i de les activitats 

conveniades per a la prestació de serveis que afecten a diferents matèries i inclouen la 

majoria dels municipis. Però cal assenyalar que les pròpies capacitats locals i 

l'estructura de xarxes de suport no són homogènies i conformen un mapa molt variat 

en el qual és necessari aturar-se. 

 

3.2 LES CAPACITATS MUNICIPALS 

La disponibilitat d'estructures organitzatives i de recursos són factors que afecten el 

desenvolupament de les polítiques municipals. A mesura que augmenten aquestes 

capacitats creixen les actuacions que realitzen els municipis en matèria de salut 

pública. Al seu torn, la dimensió del municipi és un factor explicatiu de les modalitats 

de gestió i de la capacitat d'actuació. Les estructures polítiques dels municipis més 

grans es caracteritzen per tenir una major proporció de regidories a les quals els 

alcaldes i alcaldesses han delegat les seves competències com a autoritat sanitària, 

major dedicació dels regidors/es i estructures polítiques més complexes. A nivell 

tècnic, tots els municipis de més de 50.000 habitants tenen un departament i un 

responsable tècnic en matèria de salut. Finalment, en els municipis més grans les 

plantilles de personal són més nombroses, més especialitzades més qualificades i amb 

major dedicació. 

Cal assenyalar també que a mesura que les estructures organitzatives esdevenen més 

complexes, amb àmbits cada vegada més especialitzats, s'intensifiquen les dificultats 
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de coordinació interdepartamental. Aquest és un dels problemes més destacats en les 

valoracions dels municipis que majoritàriament consideren que no treballen de forma 

transversal i coordinada. Habitualment les diferents estructures dels municipis 

coordinen les seves actuacions de forma puntual i només el 45% dels casos disposa 

d'algun mecanisme sistemàtic de coordinació. El reconeixement d'aquests dèficits, que 

d'altra banda són comuns en el funcionament de les administracions, planteja el repte 

de repensar els models de gestió per facilitar la transversalitat de les actuacions. 

Un altre dels temes que es destaca té relació amb la capacitat d'adaptació de les 

estructures locals als canvis contextuals. En el període 2010-2011, la major part dels 

municipis ha mantingut certa estabilitat en les seves estructures organitzatives, 

plantilles de personal i recursos pressupostaris. Tractant-se d'una etapa caracteritzada 

pels canvis polítics i el fort impacte de la crisi econòmica, aquesta estabilitat és un 

signe de fortalesa que demostra que aquestes polítiques estan assentades en 

fonaments sòlids. 

Una altra cosa diferent és la valoració que fan els municipis sobre les seves capacitats 

d'innovació davant els reptes, d'adaptació a les noves necessitats i de detecció de 

problemes. En aquest cas una proporció important de municipis té una percepció 

pessimista sobre les seves pròpies capacitats per entendre i adaptar-se al canvi. Aquest 

és un dèficit que també s'ha de tenir molt en compte en un moment en què les 

transformacions socials es succeeixen de forma vertiginosa i la crisi exigeix alts nivells 

de creativitat i aprenentatge continu. 

 

3.3 XARXES JERÀRQUIQUES DE COOPERACIÓ 

En relació als mecanismes de cooperació, la definició de salut pública i el model de 

gestió que promou la legislació catalana s'acosten a la idea del govern multinivell. 

Aquesta concepció del govern suposa una superació del model tradicional de 

repartiment taxatiu de competències entre nivells de govern segons una jerarquia 

funcional. En comptes de pensar en la coordinació des d'un exercici de l'autoritat 

vertical, es proposa una gestió de xarxa amb mecanismes de cooperació horitzontal i 

relacions on preval la deliberació entre les parts. Aquesta manera de gestió s'adapta a 

la complexitat dels problemes que exigeix que totes les parts treballin juntes i tots els 

nivells intervinguin en la definició dels problemes i les estratègies de solució. 

Ja s'ha esmentat que, per als municipis, les polítiques de salut pública depenen de les 

estratègies d'altres nivells de govern. D'altra banda, la valoració que fan els municipis 

de la coordinació entre diferents nivells de govern, mostra resultats que no són 

homogenis, tot i que un percentatge elevat de casos, un 40%, les valora com 

deficitàries. 

66



Polítiques locals de salut pública 

 

 
 

Quan s'analitza el mapa de suports de diferents entitats governamentals cap a les 

polítiques de salut pública municipal, s'observa una xarxa caracteritzada per la 

centralitat i concentració de relacions cap a dues institucions: la Diputació de 

Barcelona i la Generalitat de Catalunya. La Diputació destaca per ser la institució que 

ofereix més tipus de suports a un major nombre de municipis. A més és la principal 

referència a la qual acudeixen els municipis quan necessiten assessorament i és una 

entitat amb múltiples xarxes de col·laboració. Això la transforma en una entitat nodal 

sobre la qual pivoten les interaccions del sistema de salut pública local. 

 

La Generalitat, en canvi, té un major nivell d'especialització cap a la prestació de 

serveis i el finançament. Les interaccions cap al govern autonòmic estan més 

especialitzades en l'àmbit de la protecció de la salut. Els convenis de prestació de 

serveis amb l'Agència de Salut Pública i la importància d'aquesta entitat com a referent 

municipal, revelen la importància d'aquestes xarxes. 
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La resta d'institucions que presten suports, mancomunitats, consorcis, consells 

comarcals, govern central o Unió Europea, tenen un paper més secundari en aquest 

sistema. Destaquen els consells comarcals amb una presència més notòria en les 

relacions dels municipis més petits, amb una major dedicació en temes 

d'assessorament o prestació de serveis. 

El contrast entre les valoracions qualitatives i el mapa d'interaccions perfila una 

estructura de xarxes asimètriques, amb nodes jeràrquics que concentren capacitat de 

regulació, definició d'estratègies i assignació de recursos, i nodes dependents que 

compleixen funcions operatives i demanen suports externs per complir les seves 

missions. En síntesi, un model de cooperació jeràrquica que s'ha anat construint sobre 

la base de les necessitats operatives per donar resposta als problemes de salut pública. 

 

3.4 LA COOPERACIÓ AMB LA SOCIETAT CIVIL  

L'altra dimensió de la cooperació es centra en el compromís i intervenció activa de la 

societat civil amb la idea de salut pública. La promoció de xarxes horitzontals i de 

mecanismes, que garanteixin i facilitin la participació ciutadana, forma part de l'ideari 

de la governança democràtica. 

La presència d'un teixit associatiu, especialitzat en temes de salut en més del 60% dels 

municipis, és un bon símptoma del capital social que es troba a nivell local. En alguns 

casos, sobretot en els municipis més grans, aquestes xarxes superen les 10 entitats per 

municipi. Pràcticament la totalitat d'aquests municipis té polítiques actives de foment 

econòmic per al funcionament d'aquestes entitats. 

En relació als mecanismes participatius, els més estesos són els òrgans de participació, 

que són espais que garanteixen la participació ciutadana d'una manera estable. En 

total hi ha 49 òrgans de participació distribuïts entre trenta municipis. En canvi, els 

processos participatius, que són espais més dinàmics, flexibles i amb més qualitat 

democràtica, han estat promoguts per només 17 municipis. 

L'existència de capital social i de pràctiques actives de foment de la participació són 

indicis reveladors que el discurs participatiu està incorporat en les estratègies 

municipals. Però també cal assenyalar que és mínima la proporció de municipis que 

valora positivament la implicació dels ciutadans organitzats i no organitzats. Aquesta 

percepció, similar a la que es registra en altres polítiques públiques estudiades des dels 

Panels, senyala la distància entre els grans propòsits de la teoria i els pobres 

rendiments de la realitat. 
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3.5 ELS SUBSISTEMES DE SALUT PÚBLICA 

En aquest recorregut pel sistema de salut pública local, es perfilen dos àmbits 

d'actuació, la protecció i la promoció de la salut, que generen diferents tipus de 

funcions, especialistes, estructures i estratègies d'actuació. A més, aquests àmbits 

comporten un estatus jurídic diferent, ja que la protecció de la salut conté un conjunt 

de funcions mínimes prescriptives d'obligat compliment per part dels municipis. La 

promoció, en canvi, configura un espai més difús en què l'amplitud temàtica i la 

intensitat operativa depèn en gran mesura de les preferències específiques de cada 

municipi. Es pot parlar llavors de dos subsistemes que estan estretament vinculats 

però que tenen certa especificitat que els diferencia. 

En analitzar els dissenys institucionals i actuacions vinculades al sistema de salut, 

s'observa cert equilibri en els esforços que despleguen els municipis cap a aquests 

àmbits. De fet, els suports que reben els municipis en matèria de subvencions són 

lleugerament superiors per a les actuacions de promoció, el que demostra la 

importància d'aquestes actuacions no obligatòries. De tota manera, és difícil ponderar 

el pes o la importància que tenen aquests àmbits en el sistema de salut. Una 

aproximació comparativa de les actuacions que despleguen els municipis en un o altre 

àmbit, mostra en general, una correlació alta en els esforços de promoció i protecció. 

En la majoria dels municipis coincideix el nivell d'activitats de promoció i de protecció, i 

en cap cas es dóna una coincidència de nivells extrems de prestació (per exemple, 

municipis que tenen un nivell molt baix d'activitats de protecció i molt alt de 

promoció). En tot cas, hi ha biaixos en alguns municipis favorables a les activitats de 

promoció o de protecció. 

 

Taula 26. Relació entre municipis segons desplegament d’actuacions en protecció i promoció 

 

Promoció de la salut 

Total Nivell baix Nivell mig Nivell alt 

Protecció de la salut 

Nivell baix 8 7 0 15 

Nivell mig 8 15 7 30 

Nivell alt 0 13 13 26 

                              Total 16 35 20 71 

 

Però l'existència d'aquests dos subsistemes planteja reptes a una gestió integrada de la 

salut pública. Són molt pocs els municipis, un 11%, que disposen d'un pla que coordini 

el conjunt d'actuacions en matèria de salut pública. En canvi, els que proliferen són els 

plans específics que posen de manifest l'elevat nivell d'especialització funcional que 

predisposa a una acusada fragmentació de les polítiques. Crida l'atenció també que 
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encara que una proporció elevada de les actuacions de promoció de la salut estigui 

dirigida a nens i joves, sobretot en l'àmbit escolar, cap dels organismes tècnics 

comparteixi matèries ni amb educació ni amb joventut. A més, el 30% dels plans de 

promoció estan impulsats per regidories diferents a les de salut pública. Això suposa 

un esforç de coordinació, que com s'ha vist, és un dels dèficits remarcats per una 

proporció elevada de municipis. 

Finalment, el Panel presenta una descripció detallada de les activitats que demanen 

més recursos -en personal i pressupost- així com de les que presenten majors dèficits. 

Aquest mapa de dèficits i recursos ofereix una fisonomia plena de contrastos que pot 

ser d'utilitat per valorar les necessitats i fortaleses dels municipis en els àmbits de 

protecció i promoció. En aquesta tipologia d'actuacions es destaca la importància de la 

gestió de queixes i denúncies, que sense ser una activitat vinculada a un servei 

específic, té una importància central en el funcionament quotidià dels serveis de salut 

pública. 

 

3.6 APUNTS FINALS. REPTES EN TEMPS DE CRISI 

Una reflexió final sobre els problemes i desafiaments que es presenten a les polítiques 

de salut pública no pot deixar de considerar algunes qüestions de caràcter propositiu. 

En aquest informe s'ha destacat la complexitat de les problemàtiques i la 

heterogeneïtat de les fórmules de gestió local. Aquesta diversitat de mirades i dissenys 

institucionals, lluny de ser una debilitat, és una fortalesa d'aquest sistema ja que no es 

pot gestionar la complexitat des de fórmules homogènies o estandarditzades. 

En els dissenys de polítiques top-down, la definició de les principals estratègies i 

recursos està reservada als nivells de govern superiors. No obstant això, la idea de 'qui 

paga mana', és cada vegada menys acceptable en un sistema interdependent, canviant 

i que reclama fórmules de govern transparents, obertes i deliberatives. En aquest 

sentit, el coneixement del món local és un recurs fonamental per repensar el disseny i 

implementació de les polítiques de salut des de baix. Al seu torn, els actors locals 

també necessiten una mirada des de dalt per abstreure’s de les casuístiques 

quotidianes, 'bombers que apaguen incendis', i repensar les polítiques des d'una 

perspectiva més global i comparada. 

Però els esforços de cooperació intergovernamental no són senzills perquè estan 

marcats per inèrcies institucionals i dinàmiques competitives que generen bretxes i 

conflictes entre diferents nivells de govern. Però gestionar la cooperació de manera 

adequada constitueix una de les claus i imperatius d'aquesta època on es reclama fer 

més amb menys. Els nivells de govern intermedi, com les diputacions, tenen una missió 

fonamental en la gestió de xarxes de col·laboració obertes, voluntàries i amb 
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interaccions de caràcter horitzontal i vertical entre diferents nivells de govern. Però 

aquesta missió exigeix un nou estil de gestió que s'ha de construir des del 

aprenentatge mutu i el compromís de tots els actors rellevants. 
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