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Resum 

La salut pública com a ciència (disciplina) és relativament nova, tot i que com a pràc-
tica ha tingut una trajectòria històrica important en el decurs de les diferents civilit-
zacions. La salut pública està intrínsecament lligada al món local i històricament els 
ajuntaments de pobles i ciutats han estat els protagonistes de dur-ne a terme els grans 
avenços, impulsant la salubritat dels indrets habitats i la higiene dels seus ciutadans.

La salut pública municipal, entesa com el conjunt d’activitats i serveis que són com-
petència dels ajuntaments, és una matèria d’estudi complexa atesa la seva naturalesa 
transversal, tant per les disciplines que la configuren, com per les interrelacions entre 
les administracions que hi intervenen de manera directa o subsidiària.

La llei de salut pública de Catalunya (llei 18/2009) que regula i organitza la prestació 
de serveis i activitats de salut pública, reserva per a l’administració local una relació de 
competències mínimes (obligatòries) en l’àmbit de la protecció de la salut, al mateix 
temps que incentiva el compromís dels ens locals en relació a la promoció de la salut. 
La desigual capacitat dels ajuntaments per al desenvolupament d’aquestes compe-
tències ha suposat la intervenció d’administracions intermèdies i superiors.

Aquesta tesi pretén aportar informació i anàlisi sobre el desenvolupament de les ac-
tivitats derivades de les competències municipals en salut pública als municipis de la 
demarcació de Girona. S’analitzen els municipis de la demarcació de Girona; hi han 
participat 216 dels 221 municipis de la demarcació que han aportat les dades i infor-
macions indispensables per aquesta recerca. L’elevada participació dóna validesa a 
l’estudi i, a més, permet una dissecció de les dades a diferents nivells, mantenint-ne 
la fiabilitat. Per les característiques d’estructura territorial de la demarcació de Girona, 
aquest treball esdevé, a més, una contribució clau per entendre la gestió de la salut 
pública als municipis de menys de 10.000 habitants; un àmbit poc estudiat i sobre 
el qual no s’ha publicat de forma específica. Els estudis publicats a Espanya sobre la 
provisió de serveis de salut pública de competència municipal han utilitzat mostres 
poblacionals de municipis de més de 10.000 habitants

Les dades recollides es presenten a l’apartat de resultats i discussió i mostren que la 
forma d’organització dels ajuntaments per fer front a les seves competències en salut 
pública és molt heterogènia. Pel que fa a l’organització política dels municipis, la ma-
joria disposen una regidoria compartida on, entre d’altres, s’hi ubiquen les competèn-
cies de salut pública. Es posa de manifest en molts casos la mancança dels recursos 
tècnics i econòmics indispensables per desenvolupar les activitats que emanen de les 
competències. Aquest fet provoca que els municipis acudeixin a ens supramunicipals 
per obtenir ajuda tècnica i econòmica per a aquestes activitats. En el cas de la demar-
cació de Girona, l’ens de referència al qual s’adrecen majoritàriament els ens locals per 
a les activitats de salut pública és Dipsalut-Diputació, seguida amb un impacte molt 
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menor per la Generalitat de Catalunya i pels Consells Comarcals.

És important destacar que el model de relació entre ajuntaments i ens supramuni-
cipals que es descriu en aquesta tesi és el model de governança de la salut pública 
de competència municipal més estès a la demarcació de Girona. Analitzat des de la 
perspectiva del volum i naturalesa de les interaccions entre els municipis i les adminis-
tracions superiors, aquest model és diferent dels models de relació descrits en altres 
estudis que utilitzen mostres amb municipis majors de 10.000 habitants.

 D’altra banda, l’anàlisi mostra que la gestió municipal de les competències mínimes 
en salut pública, que són les de protecció de la salut, en relació a l’ens de referència 
al qual s’adrecen prioritàriament els ajuntaments, difereix de forma estadísticament 
significativa entre els municipis de més i menys de 10.000 habitants.

 Pel que fa al desenvolupament d’activitats de promoció de la salut per part dels muni-
cipis analitzats, els resultats indiquen que la probabilitat de desenvolupar un nombre 
d’activitats de promoció de la salut per sobre de la mitjana de la mostra (7 activitats) 
difereix entre els municipis de més i menys de 10,000 habitants, sent la probabilitat 
més gran en el primer grup. En municipis de menys de 10,000 habitants, el grau de 
dedicació i nivell de formació del polític local responsable de la salut pública ajuden 
a explicar la probabilitat més gran de desenvolupar activitats de promoció de la salut 
per sobre de la mitjana de la mostra.

Aquesta recerca presenta diverses limitacions. D’una banda, els resultats obtinguts se 
circumscriuen en un àmbit geogràfic determinat i caldria replicar l’estudi en altres ter-
ritoris per tal de poder generalitzar les conclusions. Una altra limitació és el nombre 
limitat de variables organitzatives (político-tècniques) que s’han estudiat. La dificul-
tat de trobar estudis similars i amb mostres que comprenguin municipis menors de 
10.000 habitants limita la discussió dels resultats.

Els resultats de l’estudi poden contribuir al debat sobre si són els ajuntaments els que 
han de dur a terme aquestes activitats o cal un instrument mancomunat regit per un 
model de governança local que exerceixi la planificació i l’execució als municipis. Es 
planteja també el debat sobre les capacitats reals i els riscos de saturació dels muni-
cipis a l’hora de desenvolupar aquestes activitats, i sobre si cal una revisió de l’abast 
competencial de la salut pública; una competència universal (afecta per igual a tots 
els municipis) i homogènia (han de fer-se les mateixes activitats) en un context de 
municipis molt heterogenis, diversos, sovint infrafinançats, amb capacitats tècniques 
limitades i amb dinàmiques de gestió molt complexes.
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Resumen 

La salud pública como ciencia (disciplina) es relativamente nueva, aunque como prác-
tica ha tenido una trayectoria histórica importante en el transcurso de las diferentes 
civilizaciones. La salud pública está intrínsecamente ligada al mundo local e histórica-
mente los ayuntamientos de pueblos y ciudades han sido los protagonistas de llevar 
a cabo los grandes avances, impulsando la salubridad de los lugares habitados y la 
higiene de sus ciudadanos.

La salud pública municipal, entendida como el conjunto de actividades y servicios que 
son competencia de los ayuntamientos, es una materia de estudio compleja dada su 
naturaleza transversal, tanto para las disciplinas que la configuran, como por las inter-
relaciones entre las administraciones que intervienen de manera directa o subsidiaria.

La Ley de Salud Pública de Catalunya (ley 18/2009) que regula y organiza la presta-
ción de servicios y actividades de salud pública, reserva para la administración local 
una relación de competencias mínimas (obligatorias) en el ámbito de la protección de 
la salud, al tiempo que incentiva el compromiso de los entes locales en relación a la 
promoción de la salud. La desigual capacidad de los ayuntamientos para el desarrollo 
de estas competencias ha supuesto la intervención de administraciones intermedias y 
superiores.

Esta tesis pretende aportar información y análisis sobre el desarrollo de las actividades 
derivadas de las competencias municipales en salud pública en los municipios de la 
demarcación de Girona. Se analizan los municipios de la demarcación de Girona; han 
participado 216 de los 221 municipios de la demarcación que han aportado los datos 
e informaciones indispensables para esta investigación.  La elevada participación da 
gran validez al estudio y, además, permite una disección de los datos a diferentes nive-
les, manteniendo la fiabilidad. Debido a las características de estructura territorial de 
la demarcación de Girona, este trabajo se convierte, además, una contribución clave 
para entender la gestión de la salud pública en los municipios de menos de 10.000 
habitantes; un ámbito poco estudiado y sobre el que no se ha publicado de forma 
específica. Los estudios publicados en España sobre la provisión de servicios de salud 
pública de competencia municipal han utilizado muestras poblacionales de municipios 
de más de 10.000 habitantes.

Los datos recogidos se presentan en el apartado de resultados y discusión y muestran 
que la forma de organización de los ayuntamientos para hacer frente a sus competenci-
as en salud pública es muy heterogénea respecto a la organización política de los muni-
cipios, la mayoría disponen una concejalía compartida donde, entre otros, se ubican las 
competencias de salud pública. Se pone de manifiesto en muchos casos la carencia de 
los recursos técnicos y económicos indispensables para desarrollar las actividades que 
emanan de las competencias. Este hecho provoca que los municipios acudan a entes 



8

La gestió municipal de la salut pública: estudi empíric de la demarcació de Girona RESUM

supramunicipales para obtener ayuda técnica y económica para estas actividades. En 
el caso de la demarcación de Girona, el ente de referencia al que se dirigen los entes 
locales para las actividades de salud pública es Dipsalut-Diputación, seguida con un 
impacto mucho menor por la Generalitat de Catalunya y por los Consejos Comarcales.

Es importante destacar que el modelo de relación entre ayuntamientos y entes supra-
municipales que se describe en esta tesis es el modelo de gobernanza de la salud 
pública de competencia municipal más extendido en la demarcación de Girona. Ana-
lizado desde la perspectiva del volumen y naturaleza de las interacciones entre los 
municipios y las administraciones superiores, este modelo es diferente a los modelos 
de relación descritos en otros estudios que utilizan muestras con municipios mayores 
de 10.000 habitantes.

Por otra parte, el análisis muestra que la gestión municipal de las competencias míni-
mas en salud pública, las de protección de la salud, en relación al ente de referencia al 
que se dirigen prioritariamente los ayuntamientos, difiere de forma estadísticamente 
significativa entre los municipios de más y menos de 10.000 habitantes.

En cuanto al desarrollo de actividades de promoción de la salud por parte de los muni-
cipios analizados, los resultados indican que la probabilidad de desarrollar un número 
de actividades de promoción de la salud por encima de la media de la muestra (7 ac-
tividades) difiere entre los municipios de más y menos de 10,000 habitantes, siendo la 
probabilidad mayor en el primer grupo. En municipios de menos de 10,000 habitantes, 
el grado de dedicación y nivel de formación del político local responsable de la salud 
pública ayudan a explicar la mayor probabilidad de desarrollar actividades de promo-
ción de la salud por encima de la media de la muestra.

Esta investigación presenta varias limitaciones. Por un lado, los resultados obtenidos se 
circunscriben en un ámbito geográfico determinado y habría que replicar el estudio en 
otros territorios para poder generalizar las conclusiones. Otra limitación es el número li-
mitado de variables organizativas (político-técnicas) que se han estudiado. La dificultad 
de encontrar estudios similares y con muestras que comprendan municipios menores 
de 10.000 habitantes limita la discusión de los resultados.

Los resultados del estudio pueden contribuir al debate sobre si son los ayuntamientos 
los que tienen que llevar a cabo estas actividades o si se requiere de un instrumento 
mancomunado regido por un modelo de gobernanza local que ejerza las funciones de 
planificación y la ejecución. Se plantea, también el debate sobre las capacidades reales 
y los riesgos de saturación de los municipios a la hora de desarrollar estas actividades, 
y sobre si es necesaria una revisión del alcance competencial de la salud pública; una 
competencia universal (afecta por igual a todos los municipios) y homogénea (deben 
hacerse las mismas actividades) en un contexto de municipios muy heterogéneos, di-
versos, a menudo infrafinanciados, con capacidades técnicas limitadas y con dinámicas 
de gestión muy complejas.
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Abstract
Public health as a science (discipline) is relatively new, although as a practice it has had 
an important historical trajectory in the course of different civilizations. Public health is 
intrinsically linked to the local villages and historically the town and city councils have 
been the protagonists of making great strides, promoting the health of the inhabited 
places and the hygiene of its citizens.

Municipal public health, understood as the set of activities and services that are the 
competence of municipalities, is a complex field of study given its transversal nature, 
both for the disciplines that make it up, and for the interrelationships among the admi-
nistrations involved directly or subsidiary.

The Public Health Law of Catalonia (Law 18/2009), which regulates and organizes the 
provision of public health services and activities, reserves for the local administration 
a list of minimum (mandatory) competences in the field of health protection, while 
encouraging the commitment of local authorities in relation to the promotion of heal-
th. The uneven capacity of municipalities for the development of these competences 
has involved the intervention of intermediate and higher administrations.

This thesis aims to provide information and analysis on the development of activities 
derived from municipal public health competencies in the municipalities of the Girona 
demarcation. The municipalities of the Girona demarcation are analyzed: 216 of the 
221 municipalities of the demarcation have participated and provided the the data 
and information indispensable for this research. The high participation gives great va-
lidity to the study and, in addition, allows a dissection of the data at different levels, 
maintaining the reliability. Due to the territorial structural characteristics of the Girona 
demarcation, this work also becomes a key contribution to understanding the public 
health management in municipalities with less than 10,000 inhabitants: a field that has 
not been studied and has not been specifically published. Studies published in Spain 
on the provision of public health services of municipal competence have used popula-
tion samples from municipalities with more than 10,000 inhabitants.

The data collected is presented in the results and discussion section. They show that 
the organization of the municipalities which deal with public health competencies is 
very heterogeneous with respect to the political organization of the municipalities, 
most of which have a shared council where, among others, the public health compe-
tencies are located. The lack of the technical and economic resources necessary to de-
velop the activities that emanate from the competence becomes evident. That means 
that the municipalities go to supra-municipal entities to obtain technical and economic 
aid for these activities. In the case of the demarcation of Girona, the reference entity 



10

La gestió municipal de la salut pública: estudi empíric de la demarcació de Girona RESUM

to which the local authorities are directed for public health activities is Dipsalut-Dipu-
tació followed, with a much smaller impact , by the Generalitat de Catalunya  and the 
Consells Comarcals

Importantly , the relationship model between municipalities and supramunicipal bodi-
es described in this analysis becomes, de facto, the governance model of public health 
under municipal jurisdiction in the province of Girona. Analyzed from the perspective 
of the volume and nature of  the interactions between municipalities and higher ad-
ministrations, this model is different from the relationship models described in other 
studies that uses samples of  municipalities greater than 10,000 inhabitants.

Moreover, the analysis shows that the municipal management of the minimum compe-
tences in public health, which are those of health protection, in relation to the referen-
ce entity to which the municipalities are addressed differs, in a statistically significant 
way,  between municipalities of more or less than 10,000 inhabitants.

With regard to the development of health promotion activities by the municipalities 
analyzed, the results indicate that the probability of developing a number of health 
promotion activities above the average of the sample (7 activities) differs between the 
municipalities of more or less than 10,000 inhabitants, being the greater probability 
in the first group. In municipalities with fewer than 10,000 inhabitants, the degree of 
dedication and level of training of local political responsibility for public health help to 
explain the greater likelihood of developing activities of health promotion above the 
average of the sample.

This research has several limitations. On the one hand, the results obtained are cir-
cumscribed in a specific geographical area and the study should be replicated in other 
territories in order to generalize the conclusions. Another limitation is the limited num-
ber of organizational (political-technical) variables that have been studied. The difficul-
ty of finding similar studies with samples comprising municipalities less than 10,000 
inhabitants limits the discussion of the results.

The results of the study suggest a debate about whether municipalities are responsi-
ble for carrying out these activities or an associated instrument governed by a model 
of local governance that exercises planning and execution to the municipalities. There 
is also a debate about the real capacities and saturation risks of municipalities in de-
veloping these activities, and on whether a revision of the scope of public health is 
necessary: a universal (affects all municipalities equally) and homogeneous (the same 
activities must be carried out) competence in a context of very heterogeneous, diver-
se, often underfunded municipalities with limited technical capacities and very com-
plex management dynamics.
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Aquesta tesi persegueix els  següents objectius:
• Descriure i analitzar la gestió de les competències municipals en salut pú-
blica per part dels ajuntaments de la demarcació de Girona, aportant dades 
que inclouen totes les tipologies de municipis i comarques que  conformen 
aquesta unitat administrativa.

• Analitzar si la grandària poblacional d’un municipi esdevé una variable 
determinant en la naturalesa de les col·laboracions interadministratives per 
a la gestió de les competències mínimes de salut publica municipal.

• Analitzar si les característiques poblacionals i variables organitzatives po-
lítico-tècniques d’un ajuntament poden influir en el desenvolupament d’ac-
tivitats de promoció de la salut.

Objectius de la tesi





1.INTRODUCCIÓ



16

1. INTRODUCCIÓ

En ple debat sobre la reforma de l’administració pública a tots els seus nivells, i a la 
cerca d’una modernització que ha de millorar-ne la provisió de serveis i l’eficiència tot 
garantint l’equitat de les polítiques públiques i el seu accés a tota la ciutadania, hom 
s’adona del gran desconeixement que tenim sobre l’administració més propera al ciu-
tadà; l’administració local.

Si bé les funcions (competències) dels municipis són conegudes, han estat regulades 
i s’ha publicat molt sobre la seva naturalesa; s’ha aprofundit poc sobre com aquestes 
administracions s’organitzen per dur-les a terme. I menys en el cas dels municipis de 
menor dimensió i, per extensió, de menors recursos (tant tècnics com econòmics).

Existeixen estudis i publicacions sobre com s’estructura la provisió de serveis als mu-
nicipis grans i a les grans ciutats; però pocs treballs han entrat a analitzar-ho en el con-
text dels pobles i els micropobles. Com poc estudiada és, també, la relació d’aquests 
amb les administracions superiors, de les que es valen per poder fer front a la manca 
de recursos propis en el desenvolupament de les seves obligacions que per llei tenen 
en relació als ciutadans.

Les administracions intermèdies d’arrel municipal que donen suport econòmic i tèc-
nic als ajuntaments, bàsicament Diputacions i Consells Comarcals, no tenen assigna-
des unes funcions específiques determinades dins l’ecosistema d’administracions que 
conviuen en l’espai de la supramunicipalitat. Aquestes administracions intermèdies 
s’estructuren de la forma que creuen convenient i posen els accents en aquells àmbits 
–polítiques i serveis- que entenen interessants per a la demarcació de la qual formen 
part. Això permet, d’una banda, un gran nivell d’adaptació al territori i, per l’altra, la difi-
cultat d’homologar aquestes administracions entre elles, ja que a cada territori poden 
actuar des d’un enfocament diferent. Això fa que, encara que les pautes d’actuació 
d’aquestes administracions siguin molt similars, la proposta de valor als seus munici-
pis i la xarxa de relacions, interaccions i dependències tinguin formes diferents a cada 
territori.

La salut pública és una competència d’obligat compliment pels ens locals. Existeixen 
poques anàlisis que en recullin la seva organització i pràctica. A Catalunya, l’estudi de 
referència que s’ha dut a terme fins avui posa el focus sobre els municipis de més de 
10.000 habitants. Aquest treball, però, deixa un buit rellevant pel que fa al coneixe-
ment dels municipis més petits i amb menys recursos tècnics i econòmics per assolir 
les activitats derivades de les competències en salut.

Aquesta recerca pretén aportar informació i anàlisis sobre el desenvolupament de les 
activitats derivades de les competències municipals en salut pública als municipis de 
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la demarcació de Girona, inclosos municipis de menys de 10.000 habitants.

En el treball de camp hi han participat 216 dels 221 municipis de la demarcació que, 
mitjançant un extens qüestionari, han aportat les dades i informacions indispensables 
per aquesta recerca. L’elevada participació dóna gran validesa a l’estudi i, a més, per-
met una dissecció de les dades a diferents nivells, mantenint-ne la fiabilitat.

Salut pública i municipi
La salut pública està intrínsecament lligada al món local i històricament els ajunta-
ments de pobles i ciutats han estat els protagonistes de dur-ne a terme els grans aven-
ços, impulsant la salubritat dels indrets habitats i la higiene dels seus ciutadans.

Malgrat que la salut pública com a ciència (disciplina) és relativament nova, com a 
pràctica té una trajectòria històrica rellevant i irregular en el decurs de les diferents 
civilitzacions. Egipcis, hebreus, grecs i romans van anar desenvolupant estratègies vin-
culades a la higiene i salubritat col·lectiva, tals com la construcció d’aqüeductes, el 
sanejament de les aigües fecals, la construcció de latrines i banys públics, així com els 
primers tractats d’hàbits de neteja personal, entre d’altres, per evitar la propagació de 
malalties i reduir la mortalitat.

Les grans epidèmies de l’edat mitjana (lepra i pesta bubònica), amb un fort impacte 
sobre la demografia de l’època, es veuen potenciades per l’abandonament de les po-
lítiques de salubritat pública (bàsicament sanejament i higiene personal) en un mo-
ment de forts moviments migratoris que en multiplica la propagació. Les reaccions són 
conegudes: cordons sanitaris a les ciutats (quarantena per a persones i mercaderies) i 
l’expulsió i confinament (a vegades, extermini) dels infectats.

A la segona meitat segle XVIII s’obre pas la revolució industrial; un període de trans-
formació tecnològica, social i econòmica que s’inicia a Gran Bretanya i posteriorment 
s’estén pel centre d’Europa. La incorporació de la tecnologia als processos artesanals 
dóna lloc a una nova era; la industrial. Intensiva en mà d’obra, l’activitat industrial es 
concentra en grans ciutats i això provoca grans moviments migratoris camp-ciutat que 
transformen la fesomia de les urbs, on apareixen barris amb gran concentració de 
treballadors que viuen en condicions insalubres i que provoquen un augment dramà-
tic de les malalties infeccioses. És en aquest context que la salut pública comença a 
desenvolupar-se a Europa.

A principis del segle XX s’estructuren els primers sistemes de salut pública a la majoria 
de països europeus, també a l’Estat espanyol, on es desplega un cos de funcionaris 
per tot el territori a escala provincial, que es veuen reforçats en l’àmbit local per sanita-
ris titulats (metges, veterinaris o farmacèutics) amb dedicació parcial a la salut pública.
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Aquest esquema es mantindrà durant la República però es malmet en el període de 
Guerra Civil. Durant la dictadura, les polítiques de salut pública no són prioritàries. 
Això implica una pèrdua de perspectiva sanitària global, de l’esforç de planificació i 
millora dels recursos humans i, en essència, el progressiu desmantellament d’un mo-
del integrat que va suposar la reaparició de patologies i epidèmies ja extingides en 
comparació als països de l’entorn (Villalbí et al, 2009).

L’arribada de la democràcia suposa una transformació del sistema sanitari; els anys 
vuitanta esdevenen un període de reformes sanitàries. La Llei General de la Sanitat 
de 1986 dibuixa un model de distribució competencial entre l’administració central 
i les administracions autonòmiques, que esdevenen l’embrió del sistema vigent i re-
presenten un canvi rellevant respecte els models precedents. En aquest context, les 
responsabilitats municipals de salut pública es concreten en la protecció de la salut.

Les responsabilitats municipals en salut pública
Amb la Llei d’ordenació sanitària de Catalunya (15/1990), la salut pública s’integra 
com una prestació més del sistema català, convertint-lo així en un dret de la ciutadania. 
Tretze anys més tard, el 2003, s’aprova la Llei de Protecció de la Salut; un primer pas 
normatiu cap a la regulació de les actuacions en salut pública, en aquest cas relatives 
a la protecció de la salut. El text introdueix els conceptes i activitats associades a la 
protecció; desenvolupa l’avaluació i la gestió del risc i preveu la creació de l’Agència 
de Protecció de la Salut (APS), que integra tots els serveis i activitats en matèria de pro-
tecció de la salut que són competència de la Generalitat i, a més, facilita suport tècnic 
i prestació de serveis mínims als ens locals que ho sol·licitin.

A l’octubre del 2009 s’aprova la Llei de Salut Pública de Catalunya (18/2009), que es-
tableix un marc de referència més ampli i desenvolupa principis recollits a les lleis 
anteriors. Aquesta llei defineix la salut pública com el conjunt organitzat d’actuacions 
dels poders públics i de la societat mitjançant la mobilització de recursos humans i 
materials per a protegir i promoure la salut de les persones, prevenir la malaltia i tenir 
cura de la vigilància de la salut pública. La salut pública també s’ha d’entendre, segons 
el text aprovat pel Parlament, com la salut de la població i depèn, en gran part, de fac-
tors estructurals i ambientals, com ara l’educació o la seguretat, però també de factors 
lligats als estils de vida, com el consum de tabac, l’activitat física o l’alimentació. De 
fet, l’augment de l’esperança de vida que s’ha produït en el darrer segle a Catalunya 
s’atribueix en bona part a la millora de les condicions d’higiene, alimentació, habitat-
ge i treball, tot i que els progressos en la vessant assistencial també hi han contribuït 
decisivament.
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Així doncs els ajuntaments tenen l’obligació de prestar els serveis mínims en matèria 
de salut pública que es detallen a continuació (figura 1):

Figura 1 - Competències mínimes en salut pública

•La gestió del risc per a la salut derivat de la contaminació del medi.

•La gestió del risc per a la salut pel que fa a les aigües de consum públic.

•La gestió del risc per a la salut als equipaments públics i als llocs habitats, incloses cines.

•La gestió del risc per a la salut en les activitats de tatuatge, micropigmentació i pírcing.

•La gestió del risc per a la salut derivat dels productes alimentaris en les activitats del co-
merç minorista, del servei i la venda directa d’aliments preparats als consumidors, com a 
activitat  principal o complementària d’un establiment, amb repartiment a domicili o sense, 
de la producció d’àmbit local i del transport urbà. Se n’exclou l’activitat de subministrament 
d’aliments preparats per a col·lectivitats, per a altres establiments o per a punts de venda.

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

•La policia sanitària mortuòria en l’àmbit de les competències locals. 

•L’educació sanitària en l’àmbit de les competències locals.

•Les altres activitats de competència dels ajuntaments en matèria de salut pública, d’acord 
amb la legislació vigent en aquesta matèria. 

Font: Llei de salut pública de Catalunya (18/2009)

No obstant i com a opció política, molts municipis també impulsen programes de pro-
moció de la salut orientats a la millora de la qualitat de vida dels seus ciutadans (pro-
moció de l’activitat física, alimentació saludable, higiene dental, etc.). En aquest sentit, 
la implicació dels municipis en la  promoció de la salut ha estat una recomanació de 
l’Organització Mundial de la Salut resultant de les successives conferències mundials; 
des de la Carta d’Otawa (1986) fins a la declaració de Shangai (2016).

L’aprovació el setembre del 2013 de la Llei de racionalització de l’administració local 
(27/2013 – LRSAL), va obrir un període d’indefinició sobre l’abast competencial dels 
municipis en diferents àmbits; també en la participació dels municipis en la gestió 
primària de la salut. Aquesta llei ha estat contestada amb força per les associacions i 
federacions de municipis que agrupen consistoris dels diferents partits amb represen-
tació al congrés dels diputats. Així doncs, el seu desplegament es preveu llarg i ple 
d’obstacles. En el cas de Catalunya xoca, a més, amb el projecte de Llei de reforma 
dels governs locals; una iniciativa que persegueix una modernització de l’estructura de 
l’administració local. Atesa la impossibilitat de definir l’impacte i l’abast d’aquest canvi 
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jurídic que encara no té tot el desplegament normatiu completat, així com l’eventual 
conflicte normatiu entre les iniciatives legislatives del govern central i del de la Gene-
ralitat, l’anàlisi que us presentem no contempla aquesta aproximació.

Els governs han estat incrementant la pressió i les responsabilitats sobre els municipis 
de forma generalitzada. Malgrat això, les realitats territorials són diverses; hi conviuen 
tipologies de municipis molt diferents. No és el mateix parlar de les grans ciutats i de 
les seves àrees metropolitanes, que dels petits pobles de l’interior més rural. Les capa-
citats dels territoris per a fer front a les seves competències i obligacions són diferents.

Especialment complex és el cas dels micropobles o micromunicipis. El constructe es 
refereix a municipis amb una població inferior als 500 habitants, majoritàriament agrí-
coles, heterogenis en les seves característiques i serveis (...), però homogenis en les 
seves circumstàncies; la dificultat d’oferir serveis amb uns recursos escassos i, sovint, 
sense discriminació positiva en les ajudes (polítiques i programes) de les administraci-
ons superiors, excepte aquelles d’arrel municipalista. 

Existeixen a Catalunya associacions de micropobles amb la voluntat de posar de 
relleu la seva situació per tal que se’ls reconegui aquesta singularitat i es tinguin 
en compte les seves necessitats en els programes públics. Tot i que l’estadística oficial 
no els categoritza, en aquesta anàlisi si hem incorporat aquesta classificació.

Els grans municipis, per la seva banda, amb una capacitat recaptatòria (tributs/taxes) 
més gran i amb una major capacitat de finançament i rebent majors transferències per 
part de l’estat, disposen de més i millors recursos per dur a terme les seves responsa-
bilitats.

La provisió de serveis de salut pública; agents 
supramunicipals, models de provisió i aliances locals
El desenvolupament de les activitats de salut pública d’àmbit local a Catalunya ha ge-
nerat aliances de diferent naturalesa i resultat entre les administracions del territori. La 
dificultat d’estructurar els serveis que han de poder donar cobertura a les competènci-
es mínimes ha fet que, tant des de les administracions supramunicipals com des de les 
associacions de municipis, s’estableixin relacions formalitzades per la via de convenis 
amb l’objectiu de posar a disposició dels ajuntaments els suports necessaris per a 
l’acompliment d’actuacions bàsiques de protecció de la salut

La Federació Catalana de Municipis i l’Associació Catalana de Municipis, per la seva 
banda, d’acord amb el que preveu la llei, han pactat un acord de serveis mínims amb 
l’Agència de Protecció de la Salut (APS) pel qual aquesta es compromet a assistir els 
municipis en la mesura de les seves possibilitats i recursos. És un acord que reforça les 
capacitats del món local, però que ha suposat una aplicació desigual als territoris, ha 
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estat intermitent i no ha desenvolupat tots els àmbits de competència municipal.

De l’altra, cal destacar, en l’àmbit municipal, el paper de l’Agència de Salut Pública de 
la ciutat de Barcelona (ASPB) i de la Diputació de Barcelona. Són les dues institucions 
que històricament han treballat per donar suport en matèria d’obligacions en salut 
pública als municipis de la ciutat de Barcelona i de la demarcació de Barcelona, res-
pectivament.

Les activitats de salut pública de competència municipal a la demarcació de Girona 
han tingut un desenvolupament desigual. Trobem dues experiències d’èxit que han 
mantingut el seu impuls al llarg del temps. D’una banda, la de l’ajuntament de la ciutat 
de Girona, molt actiu i eficaç en el desenvolupament d’actuacions en salut pública; i de 
l’altra, la del consorci SIGMA (participat per l’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal 
de la Garrotxa) que garanteix la producció de serveis tècnics de salut pública als ajun-
taments de la comarca. Es tracta d’experiències, però, amb un abast i un impacte molt 
local. Aquesta singularitat es fa evident en els resultats comarcalitzats d’aquest treball.

En aquest context, la Diputació de Girona decideix posar en marxa l’any 2008 una 
estructura tecnificada pensada per donar resposta a les necessitats dels municipis en 
l’àmbit específic de la salut pública. Abans de la creació de l’Organisme de Salut Públi-
ca de la Diputació (Dipsalut) pocs municipis coneixien les seves obligacions en aquest 
camp i molts menys duien a terme algun tipus d’actuació en aquest àmbit, més enllà 
de l’eradicació de plagues urbanes i del control i cloració de l’aigua de boca (que so-
vint fan les concessionàries que n’exploten el subministrament).

La posada en marxa de Dipsalut estimula les activitats de salut pública a la demarca-
ció, que experimenten un creixement exponencial. Si -prèvia a l’existència de Dipsa-
lut-, l’any 2008 el conjunt dels ens locals declaraven haver fet 144 activitats de salut pú-
blica; el 2011 se’n realitzaven 11.739 (Alabert, 2011).

La recerca que es presenta analitza, entre altres aspectes, les relacions de col·labora-
ció i subsidiarietat entre les diferents administracions concurrents a la demarcació de 
Girona; des de les de naturalesa local (Ajuntament, Dipsalut-Diputació, Consell Co-
marcal, mancomunitats i consorcis), i autonòmica (Generalitat de Catalunya i les seves 
agències) , fins a l’Estat i la Unió Europea. També analitza les potencials col·laboraci-
ons entre els ens locals analitzats i la Universitat de Girona com a potencial agent de 
suport a les activitats de salut pública.

A títol descriptiu, les unitats organitzatives (ens amb naturalesa jurídica pròpia i admi-
nistracions) que s’analitzen en aquest treball, són les que es detallen tot seguit:

Ajuntament:  és la institució local que governa el municipi. Té la responsabilitat de 
desenvolupar les funcions i activitats que li assigna la Constitució, la Llei de bases del 
règim local, i les lleis sectorials i autonòmiques específiques. En el cas de la salut pú-
blica és qui té l’obligació de desenvolupar les competències de protecció de la salut i 
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descrites a la figura 1 (capítol d’introducció) d’aquesta tesi. 

Diputació:  és una institució de base estatal, de naturalesa supramunicipal i d’abast 
provincial que proveeix de suport i assistència als municipis adscrits a la seva demar-
cació. Dipsalut és l’organisme (forma jurídica) creat per la Diputació de Girona per 
donar assistència en salut pública als municipis de la província de Girona (l’anàlisi s’hi 
refereix com Dipsalut-Diputació)

Generalitat de Catalunya: és l’administració de naturalesa autonòmica i que té capaci-
tat legislativa en l’àmbit de la salut pública. És el parlament de Catalunya qui, a partir 
de la Llei de bases de règim local actualitza les competències (mínimes obligatòri-
es) dels municipis en aquest àmbit. Orgànicament, la Generalitat es dota de diferents 
agències pròpies (de seguretat alimentària i de protecció de la salut) per al desenvo-
lupament de les competències de salut pública de naturalesa autonòmica i, al mateix 
temps,  ofereix als municipis assistència en l’execució de les competències de salut 
pública local, a través dels recursos i capacitats tècniques d’aquestes agències.

Consell Comarcal: és una administració de naturalesa supramunicipal que té com 
abast d’actuació una comarca. De les administracions creades, és la més recent. No té 
unes atribucions específiques, i actua com a reforç de la Generalitat a les comarques.

Consorci: és  una associació entre administracions i una o més organitzacions. Es creen 
amb la finalitat de donar resposta àgil i més eficient una problemàtica (repte) o servei 
continuat en el temps. 

Mancomunitat:  és  una associació voluntària,  però de municipis, que crea una entitat 
local superior al qual li atribueix una sèrie de funcions específiques i li delega part de 
les responsabilitats atribuïdes als municipis.

Situació actual de l’estudi de la salut pública de 
competència municipal
L’estudi de la salut pública de competència municipal és poc desenvolupat a Catalu-
nya i a l’Estat espanyol. Des de la Llei General de Sanitat de 1986 que estructura les 
competències legals del model sanitari actual a l’àmbit espanyol, i de la llei d’ordena-
ció sanitària de Catalunya que integra la salut pública en l’àmbit del sistema sanitari 
català, fins avui, són comptats els treballs que han recollit l’evolució d’aquest àmbit de 
la salut a Catalunya i a Espanya. Els motius que ho expliquen són diversos. La realitza-
ció de les actuacions de salut pública està poc estandarditzada arreu del territori espa-
nyol.  A més, les competències i la seva aplicació efectiva varien àmpliament depenent 
de la comunitat autònoma de la qual es tracti.

Fent una mirada a la literatura existent, bàsicament referida a Catalunya, trobem es-
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tudis propers que analitzen la gestió de la salut pública des de la perspectiva del 
municipi. A Líndez et al.(2001) s’analitza el paper dels municipis grans i mitjans (més 
de 25.000 habitants) en relació a la salut pública. La seva contribució clau és la de 
distingir entre les funcions (valoració de necessitats, fixació de polítiques i garantia de 
prestació) i les activitats (vigilància epidemiològica, protecció de la salut, prevenció i 
promoció) en l’àmbit de la salut pública

Per la seva banda, la Diputació de Barcelona presenta, el 2004, un estudi centrat en la 
despesa de salut pública que assumeixen els municipis de més 20.000 habitants en 
una primera fase, i de més de 10.000 en una segona. Aquest estudi aporta informació 
interessant des de la perspectiva dels grans municipis (despesa generada, estructures 
de gestió i provisió de serveis), fent evident la complexitat de gestió i coordinació de 
les activitats de salut pública.

Dos estudis posteriors, l’un del Departament de Salut (2010) coordinat per Xavier Lle-
baria i l’altre impulsat per la Diputació de Barcelona (2011), amplien l’estudi de la salut 
pública al món local.

El primer treballa sobre una mostra de 79 municipis de Catalunya majors de 10.000 
habitants (excloent la ciutat de Barcelona). A la mostra hi figuren 8 municipis gironins, 
tots de més de 20.000 habitants. Les dades es recullen entre els mesos d’abril de 2006 
i maig de 2007. L’informe s’elabora l’octubre de 2008 i es publica l’any 2010, i posa 
l’accent en les activitats, serveis i l’estructura de salut pública en ajuntaments de més 
de 10.000 habitants

El segon es centra en municipis majors de 10.000 habitants de la província de Barce-
lona; treballa sobre una mostra de 77 municipis. El treball de camp es realitza entre 
els mesos de maig i juliol del 2010 i analitza les diferències existents en salut pública 
entre municipis amb característiques similars. Aquest estudi ha donat lloc al panell de 
polítiques de salut pública en municipis majors de 10.000 a Catalunya, desenvolupat 
per la Fundació Pi Sunyer. Aquest panell ha generat dos informes  (l’un el 2012 i, el 
darrer, el 2016) que utilitzen una mostra de 103 municipis, 13 dels quals de la demar-
cació de Girona

Els treballs realitzats fins ara s’han elaborat sobre mostres amb municipis majors de 
10.000 habitants, circumscrits a la demarcació de Barcelona, en un cas, i a Catalunya, 
en l’altra. L’estudi que es presenta contribueix a la literatura existent amb dues aporta-
cions significatives; analitza íntegrament tots els municipis pertanyents a una mateixa 
demarcació indistintament del seu volum poblacional, en aquest cas la província de 
Girona; i incorpora, per la pròpia naturalesa de la demarcació de Girona, municipis 
menors de 10.000 habitants. 
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En aquest apartat es descriu la metodologia emprada a les diferents parts d’aquesta 
tesi. En primer lloc, s’explica com s’ha portat a terme la recollida de dades. En segon 
lloc, s’explica la metodologia utilitzada per analitzar les col·laboracions interadminis-
tratives en la gestió de les competències mínimes de la salut pública en municipis me-
nors de 10.000 habitants. En tercer lloc, s’exposa la metodologia seguida per analitzar 
la influència de la grandària poblacional i de variables organitzatives d’un ajuntament  
en el desenvolupament d‘activitats de promoció de la salut.

2.1. Obtenció de les dades
Univers d’estudi

L’univers objecte d’estudi són tots els municipis de la demarcació de Girona. La mos-
tra utilitzada és la situació dels municipis gironins l’any 2013. A la taula 1 s’hi troba la 
distribució dels municipis de Girona per trams de població i es compara amb la fre-
qüència de la mostra de l’estudi, de manera que es pot obtenir un percentatge de la 
representativitat de la mostra.

Taula 1. Distribució dels municipis estudiats per trams de població

Grandària poblacional Freqüència 
univers Freqüència mostra

Percentatge 
representativitat
de la mostra

Menys de 500 habitants 86 85 98,8

Entre 501 i 1.000 habitants 44 44 100

Entre 1.001 i 5.000 habitants 58 56 96,6

Entre 5.001 i 10.000 habitants 14 13 92,9

Entre 10.001 i 20.000 habitants 11 10 90,9

Més de 20.000 habitants 8 8 100

Total 221 216 97,7

Pel que fa a l’univers objecte d’estudi, cal ressaltar el gran nombre de municipis que 
tenen menys de  500 habitants, reconeguts com a  micromunicipis   (38,9%).  D’altra 
banda, també cal senyalar que només 19  municipis tenen més de 10.000 habitants 
(8,6 %). Per tant, és important tenir en compte l’objecte d’estudi on més de la meitat 
dels municipis tenen menys de 1.000 habitants (58,8 %).

En tots els trams poblacionals analitzats, el percentatge de representativitat de la 
mostra supera el 90 %. En total hi han participat 216 municipis dels 221 existents 
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(97,74 %). Cal destacar la fiabilitat de l’estudi a l’hora d’analitzar la realitat dels munici-
pis de Girona.

La taula 2 també destaca la representativitat de la mostra pel que fa a les comarques 
gironines, mostrant que en totes les comarques hi ha una representativitat mínima del 
90 % i, per tant, sense cap biaix.

Taula 2. Distribució dels municipis estudiats per comarques

Comarques Freqüència 
univers

Freqüència 
mostra

Percentatge 
representativitat 
de la mostra

Cerdanya 11 10 90,9

Ripollès 19 19 100

La Garrotxa 21 19 90,5

Alt Empordà 68 67 98,5

La Selva 25 24 96

Gironès 27 27 100

Pla de l’Estany 11 11 100

Baix Empordà 36 36 100

Osona 3 3 100

Total 221 216 97,7

Així doncs, com que la mostra és representativa, és a dir,  viable i sense biaix, es po-
dran extrapolar els resultats de l’estudi als municipis de la província de Girona.

La taula 3 descriu la tipologia de municipis que es troben a la província de Girona, 
distribuïts per comarques i trams poblacionals.
Taula 3. Distribució de municipis per comarques i trams de població

Comarca\Tram Menys de 
500 hab

Entre 501 
i 1.000 
hab

Entre 
1.001 i 
5.000 
hab

Entre 
5.001 i 
10.000 
hab

Entre 
10.001 i 
20.000 
hab

Més de 
20.000 
hab

Total

Cerdanya 6 1 2 1 0 0 10

Ripollès 12 2 4 0 1 0 19

La Garrotxa 8 4 6 0 0 1 19

Alt Empordà 28 22 12 2 2 1 67

La Selva 3 2 9 7 1 2 24

Gironès 5 8 10 2 0 2 27

Pla de l’Estany 4 2 4 0 1 0 11

Baix Empordà 17 3 8 1 5 2 36

Osona 2 0 1 0 0 0 3

Total 85 44 56 13 10 8 216
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Pel que fa a la distribució de les comarques, l’Alt Empordà és la que més municipis 
inclou (30,8 %) i Osona la que menys (1,4 %).

L’estructura superposada de delimitacions administratives a l’Estat implica que l’Admi-
nistració  provincial  de  Girona  inclogui  11  municipis  de  la  Cerdanya  i 3 d’Osona 
que formen part de comarques que conviuen amb dues administracions provincials 
diferents (demarcació de Lleida i Barcelona, respectivament). Cal considerar-ho a l’ho-
ra d’interpretar els resultats del treball.

Pel que fa a l’anàlisi comarcalitzada de les variables, aquest estudi obviarà en la discu-
sió dels resultats  la comarca d’Osona atesa la seva baixa representativitat (només 3 
municipis dels 51 que la formen).

Recollida i tractament de les dades: l’elaboració del qüestionari

Amb el propòsit de disposar de dades comparables, s’opta per utilitzar com a referèn-
cia el qüestionari de l’estudi de la Diputació de Barcelona: “La gestió municipal de la 
salut pública. Ajuntaments de més de 10.000 habitants de la província de Barcelona” 
(Pano i Viñas, 2011), amb les variacions necessàries per adequar-lo a la mostra objecte 
d’estudi, i realitzant una nova validació de l’enquesta.

L’enquesta que es facilita als municipis és un qüestionari extens de 22 preguntes que 
recull dades de tres grans àmbits:

• Estructura i organització política. Inclou el conjunt de preguntes orientades a deter-
minar com s’estructuren i on s’ubiquen políticament les competències de salut pública 
del municipi, així com el perfil de l’electe que les ostenta.

• Estructura i organització tècnica. Conjunt de preguntes orientades a determinar com 
es desenvolupen tècnicament, en el si de l’ajuntament,  les activitats pròpies (actuaci-
ons) que emanen de les competències de salut pública del municipi.

• Planificació i xarxes institucionals. Conjunt de preguntes sobre de quins instruments 
(organismes, agències i administracions intermèdies) es valen els ajuntaments per po-
der dur a terme les seves responsabilitats o programes de salut pública.

El qüestionari és confidencial. Les dades són anònimes i han estat explotades de ma-
nera agregada. Els ajuntaments que hi han participat, ho han fet de manera voluntària. 
No ha estat obligatori respondre totes les preguntes. La no resposta d’algunes pre-
guntes no invalida el qüestionari.

Treball de camp i calendari d’execució

El treball de camp s’ha dut a terme mitjançant una  xarxa de  sis  agents  de  salut pú-
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blica que han estat els encarregats de fer arribar l’enquesta a tots els municipis.

La disponibilitat dels agents de la xarxa i la tria dels interlocutors afegeixen fiabilitat i 
precisió a la recollida d’informació. L’objecte de l’estudi és la totalitat de municipis de 
la demarcació (univers).

La taula 4 detalla els diferents perfils de responsabilitat municipal de les persones que 
han respost el qüestionari. En el 60% dels casos l’encarregat de respondre les pregun-
tes ha estat el personal tècnic municipal. D’altra banda, el 25% de les enquestes han 
estat contestades per un càrrec electe; i el 13,7% de les entrevistes per personal tècnic 
amb funcions específiques de gestió de la salut pública al municipi.

Taula 4. Distribució dels municipis segons el càrrec de la persona entrevistada

Persona entrevistada Freqüència Percentatge
Càrrec electe municipal 51 24,9

Personal tècnic 123 60

Personal tècnic amb funcions de gestió de la salut pública 28 13,7

Altres 3 1,5

Total 205 100

Control de consistència:
Fase inicial de validació de l’enquesta

Es va realitzar una prova pilot del qüestionari en la qual van participar 30 municipis. 
L’objectiu d’aquesta primera fase era detectar les febleses i inconsistències de l’en-
questa. Per a aquesta prova pilot es va seleccionar una mostra de municipis de di-
ferents grandàries i característiques organitzatives. Es van detectar dificultats d’inter-
pretació del redactat de les preguntes i un error en la transcripció final de preguntes 
multiresposta.

Anàlisi de les “no-respostes”

La prova pilot inicial va permetre replantejar aquelles preguntes que tenien un nom-
bre elevat de casos perduts, és a dir,  variables en què el percentatge de     les opcions 
«no sap» o «no respon» era elevat. En l’enquesta definitiva, la majoria de variables 
mostren un alt percentatge de respostes amb un elevat grau de consistència.

Aquesta primera fase també va permetre detectar la necessitat de millora de l’apartat 
de dades generals i elaborar un document d’interpretació per eliminar dubtes i homo-
geneïtzar el criteri a l’hora de respondre.
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Execució

El període de temps de recollida d’informació va ser del gener al juny del 2013. El 
nombre de municipis participants a l’estudi és de 216, que representen el 97,7 % mu-
nicipis gironins i el 96 % de la població.

Un cop acabada la recollida de dades es va dur a terme l’explotació de dades, depura-
ció d’errors i inconsistències, i els primers resultats de l’estudi descriptiu es van obtenir el 
mes de juliol del 2013. El tractament s’ha fet amb el programa IBM SPSS Statistics v.19.

Les dades recollides es presenten segmentades per trams poblacionals i per comar-
ques a l’apartat 3.1.

2.2. Metodologia per a l’anàlisi de les col·laboracions 
interadministratives en la gestió de les competències 
mínimes de la salut pública en municipis menors de 
10.000 habitants
Per tal de desenvolupar l’anàlisi de les col·laboracions interadministratives en la gestió 
de les competències mínimes de la salut pública en municipis menors de 10.000 ha-
bitants, s’han especificat regressions logístiques per estimar la probabilitat que l’ens 
de referència sigui el Consell Comarcal, o la Generalitat de Catalunya, en relació a la 
categoria de referència Dipsalut-Diputació.

La variable dependent que es fa servir en aquesta anàlisi es refereix a l’ens (o adminis-
tració) supramunicipal de referència al qual es dirigeixen els ajuntaments en matèria 
de protecció de la salut. La pregunta va ser formulada de la següent manera: ¿ “Quin 
és l’ens públic de referència al qual s’adreça en primera preferència quan necessi-
ta assessorament en temes de protecció de salut pública?” Es creen dues variables 
dummies: una pren el valor 1 si l’ ajuntament es dirigeix al Consell Comarcal i 0 si es 
dirigeix a la Dipsalut-Diputació; l’altra dummy pren el valor 1 si l’ajuntament es dirigeix 
a la Generalitat de Catalunya (incloent Agència Protecció de la Salut) i 0 si es dirigeix a 
la Dipsalut-Diputació. Es descarten altres ens de referència com la Universitat o acudir 
a un altre ajuntament, pel seu baix índex de resposta.

La variable explicativa d’interès és el tram poblacional. En aquest sentit, es creen dos 
trams a partir de la literatura existent i realitat administrativa de la província analit-
zada. En el cas del “tram poblacional 1” es distingeix entre municipis de menys de 
500 habitants (0), de 500 a 1.000 (1), de 1.001 a 5.000 (2), de 5.001 a 10.000 (a 3), de 
10.001 a 20.000 (4) i més de 20.000 habitants (5). D’altra banda, el “tram poblacional 
2” distingeix entre municipis de menys de 10.000 habitants (valor 0) i més de 10.000 
habitants (valor 1). L’estimació dels models s’ha dut a terme a l’entorn estadístic de 
programari lliure R (versió 3.2.3). Els resultats i discussió es presenten a l’apartat 3.2.
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2.3. Metodologia per a l’anàlisi de la influència de la 
grandària poblacional i de variables organitzatives 
d’un ajuntament en la promoció de la salut
Per tal de desenvolupar l’anàlisi de la influència de la grandària poblacional i de va-
riables organitzatives d’un ajuntament en la promoció de la salut, s’especifiquen re-
gressions logístiques per estimar la probabilitat que un ajuntament faci més activitats 
de promoció de la salut per sobre de la mitjana de la mostra, per al cas de municipis 
de menys de 10,000 habitants i per al cas dels de més de 10,000 habitants. Per fer-ho 
s’empren les variables: 

Mitjana d’activitats de 
promoció de la salut

Variable dicotòmica codificada com un si el nombre d’activitats en promo-
ció de la salut que realitza l’ajuntament es troba per sobre de la mitjana 
dels municipis (> 7 activitats) i zero si el nombre d’activitats que realitza 
l’ajuntament està per sota de la mitjana.

Regidoria amb com-
petències en salut 
pública

Variable dicotòmica codificada com un si hi ha una regidoria amb compe-
tències delegades en salut pública.

Dedicació del respon-
sable de salut pública

Variable politòmica referent a la dedicació del polític responsable en salut 
pública. Aquesta categoritzada com sense dedicació (categoria de refe-
rència), dedicació parcial i dedicació exclusiva.

Treballador municipal 
amb tasques en salut 
pública

Variable dicotòmica que indica si existeix un treballador municipal que tin-
gui assignades tasques relacionades amb la salut pública.

Nivell d’estudis del 
polític

Variable politòmica referent al nivell d’estudis del polític, codificada com 
amb estudis primaris (categoria de referència), secundaris i universitaris.

Hores de dedicació 
del polític

Variable politòmica referent a la mitjana d’hores mensuals que el respon-
sable polític dedica a les funcions de salut pública. Està categoritzada com 
menys de 2h mensuals (categoria de referència), de 2 a 5h, de 5 a 10h, de 
10 a 25h i més de 25h.

Situació laboral del 
polític

Variable que informa de la situació laboral del polític, categoritzada com a 
actiu (categoria de referència), aturat i jubilat.

Sector d’activitat prin-
cipal del polític

Variable politòmica sobre el sector d’activitat en el qual el polític ha desen-
volupat majoritàriament la seva carrera professional, categoritzada com en 
el sector privat (categoria de referència), administració local, administració 
autonòmica i administració estatal.

Àmbit d’activitat 
principal del polític

Variable politòmica que indica l’àmbit d’activitat en el qual el polític ha 
desenvolupat majoritàriament la seva carrera professional, categoritzada 
com en el sector de la salut (categoria de referència) i altres àmbits.

S’obtenen les Odds ratio (OR) i els seus intervals de confiança al 95% (95% IC). L’es-
timació dels models s’ha realitzat a l’entorn estadístic de programari lliure R (versió 
3.2.3). Els resultats i discussió és presenten a l’apartat 3.3.
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3. RESULTATS I DISCUSSIÓ

3.1  Estructura, xarxes institucionals i mecanismes de 
coordinació i participació
Aquest apartat s’estructura en tres blocs clarament diferenciats: 3.1.1) Estructura i or-
ganització política i tècnica, que es centra en l’anàlisi de les estructures de govern i 
tècniques dels ajuntaments consultats, així com dels perfils de l’electe que hi pren 
decisions; 3.1.2) Xarxes institucionals, que aprofundeix en la relació dels municipis 
amb les administracions supramunicipals; a quines s’adrecen, com s’hi relacionen i la 
naturalesa del suport que en reben; i 3.1.3) Mecanismes de coordinació, planificació i 
participació, que s’aproxima als mecanismes de coordinació i planificació interna dels 
municipis, així com als sistemes de participació ciutadana de què disposen.

3.1.1  Estructura i organització política i tècnica

Els ajuntaments tenen autonomia municipal i capacitat d’autoorganització, i això els 
permet definir la seva pròpia estructura interna. Una estructura que, pel que  fa al 
cartipàs, acostuma a reflectir l’orientació de la política de l’equip de govern (ressalten 
les prioritats programàtiques), fet que és més evident en municipis grans. Per la seva 
banda, tot  i que l’estructura tècnica i de gestió del municipi  és més estable i més 
complexa de reorganitzar, l’adscripció i dependències dels diferents departaments a 
una o altra regidoria (o àmbit) pot contribuir a l’eficàcia i eficiència de les activitats i els 
serveis que es presten.

A continuació s’analitza com es tracta la salut pública dins l’organigrama municipal per 
entendre com estan organitzats els ajuntaments en aquest àmbit i la presència de salut 
pública a l’agenda municipal.

3.1.1.1 El tractament de la salut pública en l’organigrama municipal 

Es pretén determinar el paper de la salut pública tot analitzant la ubicació de les com-
petències delegades en matèria de salut pública dins l’organització política de l’ajun-
tament. Tal com mostra la taula 5, el 72,6% dels municipis gironins tenen una regidoria 
amb competències delegades en matèria de salut.

Taula 5. Nombre d’ajuntaments on hi ha una regidoria amb competències delegades en 
matèria de salut pública

 Freqüència Percentatge
Hi ha una regidoria amb competències delegades 156 72,6

No hi ha una regidoria amb competències delegades 52 24,2

Altres situacions 7 3,3

Total 215 100
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Cal destacar que, com mostra la taula 6, el 96,2% declaren que la regidoria és compar-
tida amb altres activitats diferents a la salut pública. Per tant, quasi tres quartes parts 
dels ajuntaments estudiats han recollit la matèria en una regidoria de manera compar-
tida amb altres àmbits.

Taula 6. Nombre de municipis on la regidoria inclou àmbits diferents del de salut 
pública

 Freqüència Percentatge
La regidoria inclou àmbits diferents del de salut pública 177 96,2

La regidoria només es dedica a les activitats relacionades amb 

salut pública

7 3,8

Total 184 100

Tal com mostren les taules 7 i 8, és poc freqüent disposar d’una regidoria específica de 
salut pública, i en la mostra observada no es detecta cap tendència que ho relacioni 
amb la complexitat de gestió lligada a la grandària del municipi. 

Taula 7. Nombre de municipis on la regidoria inclou àmbits diferents del de salut 
pública segons trams poblacionals

Grandària poblacional Inclou àmbits 
diferents Freqüència Percentatge

Menys de 500 habitants Sí 64 100

No 0 0

Total 64 100

Entre 501 i 1.000 habitants Sí 35 97,2

No 1 2,8

Total 36 100

Entre 1.001 i 5.000 habitants Sí 50 94,3

No 3 5,7

Total 53 100

Entre 5.001 i 10.000 habitants Sí 12 92,3

No 1 7,7

Total 13 100

Entre 10.001 i 20.000 habitants Sí 9 90

No 1 10

Total 10 100

Més de 20.000 habitants Sí 7 87,5

No 1 12,5

Total 8 100
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Taula 8. Nombre de municipis on la regidoria inclou àmbits diferents del de salut 
pública segons comarques

Comarca Inclou àmbits 
diferents Freqüència Percentatge

Cerdanya Sí 9 100

No 0 0

Total 9 100
Ripollès Sí 12 100

No 0 0

Total 12 100
Garrotxa Sí 12 100

No 0 0

Total 12 100
Alt Empordà Sí 55 96,5

No 2 3,5

Total 57 100
La Selva Sí 20 87

No 3 13

Total 23 100
Gironès Sí 25 100

No 0 0

Total 25 100
Pla de l’Estany Sí 9 90

No 1 10

Total 10 100
Baix Empordà Sí 32 97

No 1 3

Total 33 100
Osona Sí 3 100

No 0 0

Total 3 100
En aquest sentit, també és important observar quina és la situació de la regidoria 
dins l’organigrama polític dels municipis gironins. Com mostra la taula 9, en el 60,8% 
dels municipis la regidoria està inclosa dins l’àmbit de l’alcaldia o tinença d’alcaldia, 
sent menys freqüent que depengui d’una altra regidoria.

Taula 9. Situació de la regidoria a l’organigrama polític Freqüència Percentatge
Queda dins l’àmbit de l’alcaldia 124 60,8

Queda dins l’àmbit d’alguna altra Regidoria 35 17,2

És una Regidoria amb atribucions directes 45 22,1

Total 204 100
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La legislació preveu tres possibles cobertures de la dedicació a la seva responsabilitat 
per part dels electes locals: la dedicació exclusiva1, la dedicació parcial2 i els casos en 
què no se’n determina cap en concret i que en l’estudi s’ha tractat sota la denominació 
de ‘sense dedicació’. En aquest darrer supòsit, els electes en aquesta situació no re-
bran cap compensació econòmica pel desenvolupament de les funcions específiques 
de salut pública.

Analitzant el grau de dedicació del regidor o regidora responsable de l’àmbit de salut 
pública en relació a la grandària poblacional del municipi (taula 10), no s’observa cap 
pauta significativa; en la majoria d’ajuntaments aquests responsables polítics s’agru-
pen sota la categoria “sense dedicació”.

 1La dedicació exclusiva implica la percepció d’una compensació econòmica pel desenvolupament de les funcions de forma completa i amb un 
component d’exclusivitat que implicarà l’aplicació d’un règim d’incompatibilitats més ampli que les previsions generals.
2 La  dedicació parcial es configura com una fórmula que admet la compatibilitat entre la percepció d’una determinada compensació econòmica per 
l’exercici del càrrec i el desenvolupament d’activitats laborals i professionals sempre que no incorrin en les incompatibilitats esmentades.
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Pel que fa a la delegació de les funcions d’autoritat sanitària1 de l’alcaldia a altres re-
gidories, aquesta augmenta en el trams de municipis de major mida poblacional. És 
a dir, per municipis de menys de 10.000 habitants, el més habitual és que no estigui 
delegada la funció. Ara bé, per municipis més grans de 10.000 habitants, gairebé en 
un terç dels ajuntaments l’alcalde delega les funcions d’autoritat sanitària.

3.1.1.2 Els recursos existents per a la implementació de les polítiques públiques 
de salut

L’execució de les activitats vinculades a les competències d’obligat compliment en 
l’àmbit de la protecció de la salut al municipi, així com la determinació política per 
al desenvolupament de polítiques i programes de promoció de la salut i millora de 
la qualitat de vida dels ciutadans, parteixen necessàriament del lideratge polític de 
l’electe i la complicitat dels tècnics municipals dels diferents àmbits,  atesa la natura-
lesa transversal de la salut pública. 

 3L’article 5 de la Llei 18/2009, de salut pública, l’alcalde és considerat autoritat sanitària en el marc de les seves funcions. La normativa vigent en 
matèria d’organització municipal, determina que les atribucions de l’alcaldia que no es considerin indelegables podran ser delegades en els regidors o 
regidores o en la Junta de Govern Local.
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a) Lideratge polític

Es descriu el perfil sociodemogràfic i professional del responsable polític i la seva de-
dicació en l’àmbit salut pública en els ajuntaments dels pobles gironins. 

Perfil dels electes  responsables  de salut pública als municipis

La taula 12 mostra el grau de formació reglada del responsable polític de salut públi-
ca. Gairebé la meitat tenen estudis universitaris (49,50%), i només un 1% afirmen no 
disposar d’estudis. Aquest fet mostra que la majoria dels responsables disposen d’un 
alt grau de formació.

Dedicació mensual dels electes  responsables  de salut pública 

En més del 50% dels municipis, la dedicació de l’electe en l’àmbit de salut pública és 
d’entre 2 a 5 hores mensuals. Només un 5% afirma dedicar-hi més de 25 hores men-
suals, com es mostra a la taula 13. A la taula 14 es detalla la dedicació en funció de 
la grandària municipal, i s’observa com el nivell d’hores dedicades s’incrementa a en 
municipis en trams poblacionals més grans atesa la seva complexitat de gestió.

A l’hora de llegir aquestes dades cal tenir en compte que  és un càlcul aproximat per 
part dels enquestats, ja que es fa difícil determinar el nombre d’hores exacte que de-
diquen a salut pública mensualment, deslligant-les de la resta d’hores que destinen a 
altres àmbits de la regidoria (en cas que sigui compartida) i/o del propi ajuntament.
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Situació laboral dels electes  responsables  de salut pública 

La situació laboral més freqüent en què es troba el responsable polític de salut pública 
és en actiu en el 82,10% dels casos (taula 15). Cal destacar l’alt nivell de vinculació de 
persones jubilades en la gestió de la salut pública en municipis de menys de 5.000 
habitants. Possiblement per tractar-se de municipis d’àmbit rural amb una major taxa 
d’envelliment de la població (taula 16).

Taula 16. Situació laboral del responsable de la salut pública en funció de la grandària 
poblacional

Grandària poblacional Hores dedicades Freqüència Percentatge
Menys de 500 habitants En actiu 67 80,7

A l’atur 7 8,4

Jubliat 9 10,8

Estudiant 0 0

Total 83 100
Entre 501 i 1.000 habitants En actiu 35 81,4

A l’atur 1 2,3

Jubliat 6 14

Estudiant 1 2,3

Total 43 100
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Taula 16. Situació laboral del responsable de la salut pública en funció de la grandària 
poblacional

Grandària poblacional Hores dedicades Freqüència Percentatge
Entre 1.001 i 5.000 habitants En actiu 44 78,6

A l’atur 3 5,4

Jubliat 9 16,1

Estudiant 0 0

Total 56 100
Entre 5.001 i 10.000 habitants En actiu 11 84,6

A l’atur 1 7,7

Jubliat 1 7,7

Estudiant 0 0

Total 13 100
Entre 10.001 i 20.000 habitants En actiu 9 100

A l’atur 0 0

Jubliat 0 0

Estudiant 0 0

Total 9 100
Més de 20.000 habitants En actiu 8 100

A l’atur 0 0

Jubliat 0 0

Estudiant 0 0

Total 8 100

Sector d’activitat professional de procedència dels electes responsables  de salut 
pública 

Pel que fa al sector d’activitat majoritari dels responsables polítics, en general treballen 
a l’empresa privada (68,80%), com s’observa a la taula 17.

Taula 17. Sector d’activitat on el responsable polític ha desenvolupat majoritàriament 
la seva carrera professional

Freqüència Percentatge
Empresa privada 139 68,8

Sector públic. Administració local 18 8,9

Sector públic. Administració autonòmica 27 13,4

Sector públic. Administració estatal 4 2

Altres 14 6,9

Total 202 100
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La taula 18 descriu l’activitat on el responsable ha desenvolupat la seva carrera pro-
fessional. Cal destacar una dispersió de sectors professionals (categoria “altres”). El 
17,30%  dels casos provenen de l’àmbit de la salut.

Taula 18. Àmbit d’activitat on el responsable polític ha desenvolupat majoritàriament 
la seva carrera professional

Freqüència Percentatge
Salut 36 17,3

Turisme 1 0,5

Administració local 1 0,5

Administració autonòmica 1 0,5

Altres 169 81,3

Total 208 100

b) Lideratge tècnic

La gestió dels diferents riscos que s’inclouen en l’àmbit de la salut pública de compe-
tència municipal implica la realització de tasques i controls sistemàtics que han de ser 
assumits pel personal municipal. 

La taula 19 mostra que en el 69,50% dels municipis no existeix un/a treballador/a que 
tingui assignades tasques relacionades en salut pública. Es pot destacar, tal i com es 
mostra a la taula 20, que a mesura que augmenta la grandària poblacional, incrementa 
el percentatge de municipis que disposen d’un/a treballador/a encarregat de les tas-
ques de salut pública. 

Taula 19. Nombre de municipis on existeix un/a treballador/a municipal que té 
assignades les tasques relacionades en salut pública

Freqüència Percentatge
Existeix un treballador municipal amb tasques de salut pública 65 30,5

No existeix un treballador municipal amb tasques de salut pública 148 69,5

Total 213 100

Taula 20. Nombre de municipis on existeix un/a treballador/a municipal que té 
assignades les tasques relacionades en salut pública per grandària poblacional

Grandària poblacional Inclou diferents àmbits Freqüència Percentatge
Menys de 500 habitants Sí 14 16,9

No 69 83,1

Total 83 100

Entre 501 i 1.000 habitants Sí 8 18,6

No 35 81,4

Total 43 100
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Taula 20. Nombre de municipis on existeix un/a treballador/a municipal que té 
assignades les tasques relacionades en salut pública per grandària poblacional

Grandària poblacional Inclou diferents àmbits Freqüència Percentatge
Entre 1.001 i 5.000 habitants Sí 26 46,4

No 30 53,6

Total 56 100

Entre 5.001 i 10.000 habitants Sí 4 30,8

No 9 69,2

Total 13 100

Entre 10.001 i 20.000 habitants Sí 7 70

No 3 30

Total 10 100

Més de 20.000 habitants Sí 6 75

No 2 25

Total 8 100

c) Les estructures organitzatives

De la taula 21 s’extreu que quasi el 93% dels municipis no tenen departament tècnic 
especialitzat exclusivament en salut pública, mentre que poc més del 7% diuen te-
nir-ne. A la taula 22 es mostra com bàsicament els municipis que disposen de depar-
tament propi de salut pública són els més grans.  

A la Garrotxa trobem el Consorci de Medi Ambient i Salut  Pública (SIGMA) que dona 
servei als municipis de la comarca. Aquests 17 municipis, en la seva majoria petits, 
disposarien d’una estructura organitzada que faria les funcions de departament tècnic 
municipal. Aquesta característica determina el model de gestió de la salut pública a 
la comarca, tal com es reflecteix en els  diferents aspectes analitzats en aquest treball.

Taula 21. En el municipi existeix un departament tècnic especialitzat en l’àmbit de salut 
pública

Freqüència Percentatge
Sí, hi ha un departament tècnic 11 6,4

Sí, hi ha dos departaments tècnics 1 0,6

No hi ha cap departament tècnic 140 80,9

Una altra situació 21 12,1

Total 173 100
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Taula 22.  En el municipi existeix un departament tècnic especialitzat en l’àmbit de 
salut pública en funció de la grandària poblacional

Grandària poblacional Inclou diferents àmbits Freqüència Percentatge
Menys de 500 habitants Sí, hi ha un departament tècnic 0 0

Sí, hi ha dos departaments tècnics 0 0

No hi ha cap departament tècnic 58 89,2

Una altra situació 7 10,8

Total 65 100

Entre 501 i 1.000 habitants Sí, hi ha un departament tècnic 0 0

Sí, hi ha dos departaments tècnics 0 0

No hi ha cap departament tècnic 33 89,2

Una altra situació 4 10,8

Total 37 100

Entre 1.001 i 5.000 habitants Sí, hi ha un departament tècnic 5 11,1

Sí, hi ha dos departaments tècnics 0 0

No hi ha cap departament tècnic 35 77,8

Una altra situació 5 11,1

Total 45 100

Entre 5.001 i 10.000 habitants Sí, hi ha un departament tècnic 0 0

Sí, hi ha dos departaments tècnics 0 0

No hi ha cap departament tècnic 8 88,9

Una altra situació 1 11,1

Total 9 100

Entre 10.001 i 20.000 habitants Sí, hi ha un departament tècnic 4 44,4

Sí, hi ha dos departaments tècnics 0 0

No hi ha cap departament tècnic 3 33,3

Una altra situació 2 22,2

Total 9 100

Més de 20.000 habitants Sí, hi ha un departament tècnic 2 25

Sí, hi ha dos departaments tècnics 1 12,5

No hi ha cap departament tècnic 3 37,5

Una altra situació 2 25

Total 8 100
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En el cas dels ajuntaments que sí disposen departament tècnic especialitzat en temes 
de salut pública, s’observa a la taula 23 que en el 82,90% dels casos es comparteix 
aquesta gestió amb altres matèries. 

Taula 23. Nombre de municipis on el departament tècnic que centralitza les actuacions 
en matèria de salut pública comparteix la gestió amb altres matèries

Freqüència Percentatge
El departament comparteix la gestió amb altres matèries 34 82,9

El departament no comparteix la gestió amb altres matèries 7 17,1

Total 41 100

La salut pública municipal té un important camp d’actuació lligat a la sanitat ambiental. 
Riscos lligats a factors ambientals com els microbiològics, elements al·lèrgens com el 
pol·len o altres riscos químics, fan que la gestió ambiental sigui una matèrica concur-
rent i altament relacionada amb la salut pública, tal com s’observa a la taula 24.

A més, destacar que 14 ajuntaments han afirmat compartir el departament de salut 
pública amb el servei d’emergències.

Taula 24. Matèries amb les quals es comparteix la gestió de salut pública. Més d’una 
resposta possible

Freqüència Percentatge
Comparteix gestió amb Comunicació 3 2,9

Comparteix gestió amb Cooperació 1 1

Comparteix gestió amb Consum 4 3,8

Comparteix gestió amb Cultura 5 4,8

Comparteix gestió amb Dona 2 1,9

Comparteix gestió amb Ensenyament 3 2,9

Comparteix gestió amb Esports i Lleure 5 4,8

Comparteix gestió amb Gent Gran 3 2,9

Comparteix gestió amb Immigració 1 1

Comparteix gestió amb Infància 2 1,9

Comparteix gestió amb Joventut 1 1

Comparteix gestió amb Medi Ambient 30 28,6

Comparteix gestió amb Promoció Econòmica 3 2,9

Comparteix gestió amb Comerç 4 3,8

Comparteix gestió amb Sanitat 11 10,5

Comparteix gestió amb Urbanisme 5 4,8

Comparteix gestió amb Altres 22 21

Total 105 100
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d) Mecanismes de coordinació

La salut pública és una disciplina transversal que impacta a diferents àmbits de la ges-
tió municipal (equipaments, subministrament d’aigua de consum, seguretat alimentà-
ria, espais públics, promoció de la salut, etc).

Pel que fa als mecanismes de coordinació, en poc més del 29% dels ajuntaments exis-
teixen espais transversals de coordinació per tractar temes de salut pública (taula 25). 
També es posa de relleu que només el 4,70% d’ajuntaments gironins afirma tenir un 
programa transversal de coordinació per tractar temes de salut, com mostra la taula 
26.

Taula 25. Existeix espais transversals de coordinació per tractar temes de salut pública

Freqüència Percentatge
Sí 60 29,4

No 144 70,6

Total 204 100

Taula 26. Existeix un programa transversal de coordinació per tractar temes de salut 
pública

Freqüència Percentatge
Sí 10 4,7

No 204 95,3

Total 214 100

La taula 27 mostra que només en el 5,10% de municipis hi ha una comissió o taula que 
s’encarrega de fixar criteris i pautes comunes per tractar temes de salut pública i, per 
tant, existeix una línia a seguir per tractar aquests temes. De nou, aquesta tendència es 
troba en els municipis mitjans-grans.

Taula 27. Existeix una comissió/taula que s’encarrega de fixar criteris i pautes comunes 
per tractar temes de salut pública

Freqüència Percentatge
Sí 11 5,1

No 203 94,9

Total 214 100
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Per altra banda, la taula 28 mostra la falta de programació anual conjunta d’activitats 
amb pressupost per gestionar els temes de salut pública, ja que no arriben al 20% els 
municipis que sí que ho tenen en compte.

Taula 28. Existeix una programació anual conjunta d’activitats amb pressupost assignat 
per tractar temes de salut pública

Freqüència Percentatge
Sí 42 19,6

No 172 80,4

Total 214 100

Les taules 29 i 30 segueixen mostrant la coordinació en els ajuntaments sobre temes 
de salut pública. De nou, en el quasi 80% dels ajuntaments la coordinació és puntual 
per tractar temes concrets de salut pública, i en el quasi 96% no existeixen altres espais 
transversals de coordinació per tractar temes de salut pública. 

Taula 29. La coordinació és puntual en algunes actuacions per tractar temes de salut 
pública

Freqüència Percentatge
Sí 171 79,9

No 43 20,1

Total 214 100

Taula 30. Existeixen altres espais transversals de coordinació per tractar temes de salut 
pública

Freqüència Percentatge
Sí 9 4,2

No 205 95,8

Total 214 100

Tot i no disposar majoritàriament de mecanismes formals estables de coordinació dins 
del propi ajuntament, tant en la presa de decisions de rellevància per a la salut pública 
com per situacions d’alerta, es posen en marxa mecanismes puntuals de coordinació i 
consulta que es dilueixen en els moments que no es donen aquestes situacions.

ot i el consens general sobre la transversalitat de les polítiques de salut pública, l’estu-
di posa de manifest el poc desenvolupament de mecanismes formals de coordinació. 
Aquest fet és especialment crític en municipis de gran complexitat de gestió.

Així doncs, pel que fa a l’organització política, els resultats ens mostren que el 70% dels 
municipis disposen d’una regidoria amb competències delegades. En el 96% dels ca-
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sos –indistintament del seu volum poblacional o de l’àmbit comarcal– es tracta d’una 
regidoria compartida i que majoritàriament queda dins de l’àmbit de l’alcaldia. Només 
set municipis (3,8%) disposen d’una regidoria específica de salut pública. Aquesta 
dada contrasta amb les presentades a l’estudi de Pano i Viñas (2011), on s’indica que 
el 26% dels municipis té una regidoria només dedicada a les activitats de salut pública 
i en un 74% dels casos, aquesta regidoria és compartida amb altres àmbits. Contrasta 
també amb les de la Fundació Pi Sunyer (2016) on el 12,9% de la mostra declara tenir 
una regidoria específica en salut pública, mentre que en un 86,4% dels casos és com-
partida.

La delegació de la figura d’autoritat sanitària per part de l’alcalde a un regidor es pro-
dueix en un 11% dels municipis. El 25% dels electes amb funcions de salut pública 
tenen una dedicació retribuïda –exclusiva o parcial–; en molts casos es tracta d’electes 
amb més d’una regidoria assignada. Pel que fa a la dedicació retribuïda, el treball de 
Pano i Viñas (2011) mostra que el 90% dels electes de la mostra tenen una dedicació 
exclusiva o parcial. En el cas de l’estudi de la Fundació Pi Sunyer (2016), el 79% dels 
electes comparteix aquesta situació.

S’observa que el 50% dels electes amb funcions en la salut pública tenen una forma-
ció universitària. El 80% dels responsables polítics estan en situació laboral activa i 
un  12%  diuen estar jubilats. Aquests darrers els trobem en municipis situats en els 
trams poblacionals de menys de 5.000 habitants.

El 70% dels electes amb funcions en salut pública desenvolupen o han desenvolupat 
la seva carrera professional a l’empresa privada i un 13 % al sector públic de l’Admi-
nistració autonòmica. Pel que fa als sectors d’activitat, hi ha una gran dispersió; cal 
destacar que un 17% provenen de l’àmbit de la salut.

En el 50% dels casos, els electes declaren una dedicació temporal d’entre 2 i 5 hores 
mensuals a les funcions de la salut pública; dedicació que s’incrementa en funció de la 
grandària poblacional dels municipis.

En relació a l’organització tècnica, es posa en relleu que el 81% dels ajuntaments no 
disposen d’un departament tècnic específic per a les activitats de salut pública. En el 
grup dels ajuntaments que disposen de departament tècnic, més del 80% dels casos 
aquest departament és compartit, principalment amb el de Medi ambient.

S’observa que en el 30% dels ajuntaments –majoritàriament els de més grandària po-
blacional– existeix un treballador municipal amb tasques de salut pública assignades. 
Aquesta dada contrasta amb les dels estudis realitzats fins a la data a Espanya. El de 
la Fundació Pi Sunyer (2016) assenyala que el 81,% dels municipis de la seva mostra 
disposen d’un o més empleats municipals amb responsabilitat en salut pública; per-
centatge que s’incrementa a major volum poblacional, sent del 100% en el cas de 
municipis de més de 50,000 habitants.
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Poc més del  29%  dels ajuntaments analitzats per aquest estudi disposen d’espais 
transversals de coordinació per tractar temes de salut pública. S’observa, també, que 
el 4% dels municipis afirmen tenir un programa transversal de coordinació de la salut 
pública. El 20% dels ajuntaments disposen d’una planificació anual d’activitats de salut 
pública amb pressupost assignat.

En el 80% dels ajuntaments, la coordinació per tractar temes de salut pública s’esdevé 
de manera puntual. En els treballs de Pano i Viñas (2011) i Fundació Pi i Sunyer (2016) 
la coordinació puntual també es mostra com l’opció majoritària amb uns valors, però, 
del 92,1% i 67,3% respectivament.
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3.1.2 Xarxes institucionals

En aquest apartat s’analitza , en primer lloc, el grau de suport als municipis per part de 
les administracions supramunicipals i els ens col·laboradors (Mancomunitat, Consor-
ci, Dipsalut-Diputació, Consell Comarcal, Generalitat, Govern central i Unió Europea). 
També s’analitzen quins són els àmbits de col·laboració: finançament, formació, as-
sessorament i suport tècnic, prestació de serveis, materials de difusió i altres suports 
que reben els ens locals; així com també el suport rebut en la prestació dels serveis 
mínims obligatoris dels ens locals en matèria de salut pública (protecció) i més enllà 
dels serveis mínims (promoció). Per últim, també s’identifiquen els diferents nivells de 
prestació dels serveis mínims obligatoris i les activitats complementàries per promou-
re la salut i prevenir de la malaltia per part dels municipis.

3.1.2.1 Ens col·laboradors i tipologia de suport

Aquest  apartat  té  com  a  objectiu  descriure  quines  són  les  administracions  o 
ens dels quals perceben (i reclamen) suport els municipis en els diferents àmbits 
d’acció.

Finançament

En primer lloc, es pot veure que la principal font de finançament dels ens locals giro-
nins és Dipsalut-Diputació. Tal com mostra la figura 2, més del 80 % dels municipis han 
rebut finançament de Dipsalut. La  Generalitat és la segona font de finançament, per 
gairebé el 20% dels municipis.

Pel que fa als diferents trams de població, s’observa que les conclusions són les ma-
teixes. Per a totes les mides poblacionals, Dipsalut és l’organisme més concorregut a 
l’hora de demanar finançament. En tots els casos, també cal destacar que en segona 
posició s’hi troba la Generalitat (taula 31). 

Per altra banda, el mateix patró es troba si s’observen les fonts de finançament en fun-
ció de la comarca. Sobretot cal destacar la Garrotxa, on tots els municipis han rebut 
suport financer per part de Dipsalut (taula 32).
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Taula 31. Nombre de municipis que han rebut finançament dels ens col·laboradors per 
trams poblacionals

Grandària poblacional Font finançament Freqüència Percentatge
Menys de 500 habitants Consorci 0 0

(83 municipis) Dipsalut-Diputació 64 77,1

Consell Comarcal 3 3,6

Generalitat 10 12

Govern Central 1 1,2

Unió Europea 0 0

Entre 501 i 1.000 habitants Consorci 0 0

(44 municipis) Dipsalut-Diputació 35 79,5

Consell Comarcal 3 6,8

Generalitat 6 13,6

Govern Central 1 2,3

Unió Europea 0 0

Entre 1.001 i 5.000 habitants Consorci 1 1,8

(56 municipis) Dipsalut-Diputació 55 98,2

Consell Comarcal 5 8,9

Generalitat 13 23,2

Govern Central 2 3,6

Unió Europea 1 1,8

Entre 5.001 i 10.000 habitants Consorci 0 0

(13 municipis) Dipsalut-Diputació 13 100

Consell Comarcal 0 0

Generalitat 2 15,4

Govern Central 0 0

Unió Europea 0 0

Entre 10.001 i 20.000 habitants Consorci 0 0

(10 municipis) Dipsalut-Diputació 8 80

Consell Comarcal 0 0

Generalitat 1 10

Govern Central 0 0

Unió Europea 0 0

Més de 20.000 habitants Consorci 0 0

(8 municipis) Dipsalut-Diputació 8 100

Consell Comarcal 0 0

Generalitat 2 25

Govern Central 1 12,5

Unió Europea 0 0
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Taula 32. Nombre de municipis que han rebut finançament dels ens col·laboradors per 
comarques

Comarca Font finançament Freqüència Percentatge
Cerdanya Consorci 0 0

(10 municipis) Dipsalut-Diputació 7 70

Consell Comarcal 0 0

Generalitat 4 40

Govern Central 0 0

Unió Europea 0 0

Ripollès Consorci 0 0

(19 municipis) Dipsalut-Diputació 15 78,9

Consell Comarcal 1 5,3

Generalitat 4 21,1

Govern Central 1 5,3

Unió Europea 0 0

La Garrotxa Consorci 0 0

(19 municipis) Dipsalut-Diputació 19 100

Consell Comarcal 3 15,8

Generalitat 0 0

Govern Central 0 0

Unió Europea 0 0

Alt Empordà Consorci 0 0

(67 municipis) Dipsalut-Diputació 56 83,6

Consell Comarcal 2 3,0

Generalitat 12 17,9

Govern Central 1 1,5

Unió Europea 1 1,5

La Selva Consorci 1 4,2

(24 municipis) Dipsalut-Diputació 22 91,7

Consell Comarcal 1 4,2

Generalitat 4 16,7

Govern Central 2 8,3

Unió Europea 0 0

Gironès Consorci 0 0

(25 municipis) Dipsalut-Diputació 21 84

Consell Comarcal 2 8

Generalitat 1 4

Govern Central 1 4

Unió Europea 0 0



54

La gestió municipal de la salut pública: estudi empíric de la demarcació de Girona

Formació

En aquest cas, el 65% dels ajuntaments dels municipis gironins han rebut formació de 
la Diputació com a primera opció, seguit en, menor percentatge, dels Consells Comar-
cals i la Generalitat, respectivament (Figura 3). 

Els mateixos resultats es perceben en els  municipis  independentment  de  la seva 
grandària poblacional. Així doncs, la taula 33 mostra com en tots els trams poblacio-
nals els municipis reben formació bàsicament de Dipsalut. El Consell Comarcal té im-
portància en els municipis petits, i a mesura que incrementa la grandària poblacional, 
disminueix el seu paper.

Taula 32. Nombre de municipis que han rebut finançament dels ens col·laboradors per 
comarques

Comarca Font finançament Freqüència Percentatge
Pla de l’Estany Consorci 0 0

(11 municipis) Dipsalut-Diputació 9 81,8

Consell Comarcal 0 0

Generalitat 2 18,2

Govern Central 0 0

Unió Europea 0 0

Baix Empordà Consorci 0 0

(36 municipis) Dipsalut-Diputació 33 91,7

Consell Comarcal 1 2,8

Generalitat 6 16,7

Govern Central 0 0

Unió Europea 0 0

Osona Consorci 0 0

(3 municipis) Dipsalut-Diputació 1 33,3

Consell Comarcal 1 33,3

Generalitat 1 33,3

Govern Central 0 0

Unió Europea 0 0
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Taula 33. Nombre de municipis que han rebut formació dels ens col·laboradors per 
trams poblacionals

Grandària poblacional Ens de formació Freqüència Percentatge
Menys de 500 habitants Mancomunitat 1 1,2

(83 municipis) Consorci 1 1,2

Dipsalut-Diputació 38 45,8

Consell Comarcal 2 2,4

Generalitat 0 0

Entre 501 i 1.000 habitants Mancomunitat 1 2,3

(44 municipis) Consorci 1 2,3

Dipsalut-Diputació 29 65,9

Consell Comarcal 0 0

Generalitat 1 2,3

Entre 1.001 i 5.000 habitants Mancomunitat 0 0

(56 municipis) Consorci 2 3,6

Dipsalut-Diputació 46 82,1

Consell Comarcal 8 14,3

Generalitat 3 5,4

Entre 5.001 i 10.000 habitants Mancomunitat 0 0

(13 municipis) Consorci 1 7,7

Dipsalut-Diputació 11 84,6

Consell Comarcal 1 7,7

Generalitat 0 0

Entre 10.001 i 20.000 habitants Mancomunitat 0 0

(10 municipis) Consorci 0 0

Dipsalut-Diputació 8 80

Consell Comarcal 0 0

Generalitat 0 0

Més de 20.000 habitants Mancomunitat 0 0

(8 municipis) Consorci 0 0

Dipsalut-Diputació 8 100

Consell Comarcal 0 0

Generalitat 3 37,5

En funció de les comarques, també es conclou que Dipsalut és a totes elles l’organis-
me més important per als ajuntaments a l’hora de rebre formació (taula 34).
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Taula 34. Nombre de municipis que han rebut formació dels ens col·laboradors per 
comarques

Comarca Ens de formació Freqüència Percentatge
Cerdanya Mancomunitat 0 0

(10 municipis) Consorci 0 0

Dipsalut-Diputació 7 70

Consell Comarcal 0 0

Generalitat 0 0

Ripollès Mancomunitat 0 0

(19 municipis) Consorci 1 5,3

Dipsalut-Diputació 9 47,4

Consell Comarcal 1 5,3

Generalitat 1 5,3

La Garrotxa Mancomunitat 0 0

(19 municipis) Consorci 0 0

Dipsalut-Diputació 14 73,7

Consell Comarcal 2 10,5

Generalitat 1 5,3

Alt Empordà Mancomunitat 1 1,5

(67 municipis) Consorci 1 1,5

Dipsalut-Diputació 47 70,1

Consell Comarcal 5 7,5

Generalitat 1 1,5

La Selva Mancomunitat 0 0

(24 municipis) Consorci 1 4,2

Dipsalut-Diputació 21 87,5

Consell Comarcal 2 8,3

Generalitat 1 4,2

Gironès Mancomunitat 0 0

(25 municipis) Consorci 1 4

Dipsalut-Diputació 15 60

Consell Comarcal 0 0

Generalitat 2 8

Pla de l’Estany Mancomunitat 0 0

(11 municipis) Consorci 0 0

Dipsalut-Diputació 7 63,6

Consell Comarcal 1 9,1

Generalitat 1 9,1
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Taula 34. Nombre de municipis que han rebut formació dels ens col·laboradors per 
comarques

Comarca Ens de formació Freqüència Percentatge
Baix Empordà Mancomunitat 1 2,8

(36 municipis) Consorci 1 2,8

Dipsalut-Diputació 18 50

Consell Comarcal 0 0

Generalitat 0 0

Osona Mancomunitat 0 0

(3 municipis) Consorci 0 0

Dipsalut-Diputació 2 66,7

Consell Comarcal 0 0

Generalitat 0 0

Assessorament i suport tècnic 

En temes d’assessorament i suport tècnic, de nou, prop del 80 % dels municipis  reben 
suport a través de Dipsalut. Cal ressaltar el paper important que en aquest cas tenen la 
Generalitat i el Consell Comarcal; han donat suport a més d’un 26% i 22% de municipis 
respectivament, tal com mostra la figura 4.

En aquest cas, Dipsalut ressalta en tots els trams poblacionals (taula 35). A mesura que 
s’incrementen els habitants de la població, incrementa el pes de la Generalitat, però 
es redueix el del Consell Comarcal.

Pel que fa a les comarques (taula 36), hi ha una excepció: la Garrotxa. La Garrotxa és 
l’única comarca on s’ha rebut assessorament i suport tècnic a partir del Consell Co-
marcal majoritàriament (gairebé el 90 % dels municipis). Aquest assessorament s’ha 
articulat entorn del Consorci de Medi ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA).
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Taula 35. Nombre de municipis que han rebut assessorament i suport tècnic dels ens 
col·laboradors per trams poblacionals

Grandària poblacional Ens d’assessorament Freqüència Percentatge
Menys de 500 habitants Mancomunitat 1 1,2

(83 municipis) Consorci 6 7,2

Dipsalut-Diputació 59 71,1

Consell Comarcal 17 20,5

Generalitat 17 20,5

Entre 501 i 1.000 habitants Mancomunitat 2 4,5

(44 municipis) Consorci 1 2,3

Dipsalut-Diputació 34 77,3

Consell Comarcal 10 22,7

Generalitat 10 22,7

Entre 1.001 i 5.000 habitants Mancomunitat 2 3,6

(56 municipis) Consorci 3 5,4

Dipsalut-Diputació 51 91,1

Consell Comarcal 18 32,1

Generalitat 17 30,4

Entre 5.001 i 10.000 habitants Mancomunitat 0 0

(13 municipis) Consorci 1 7,7

Dipsalut-Diputació 11 84,6

Consell Comarcal 2 15,4

Generalitat 4 30,8

Entre 10.001 i 20.000 habitants Mancomunitat 0 0

(10 municipis) Consorci 0 0

Dipsalut-Diputació 9 90

Consell Comarcal 1 10

Generalitat 3 30

Més de 20.000 habitants Mancomunitat 0 0

(8 municipis) Consorci 1 12,5

Dipsalut-Diputació 6 75

Consell Comarcal 0 0

Generalitat 6 75
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Taula 36. Nombre de municipis que han rebut assessorament i suport tècnic dels ens 
col·laboradors per comarques

Comarca Ens d’assessorament Freqüència Percentatge
Cerdanya Mancomunitat 0 0

(10 municipis) Consorci 0 0

Dipsalut-Diputació 8 80

Consell Comarcal 1 10

Generalitat 2 20

Ripollès Mancomunitat 0 0

(19 municipis) Consorci 3 15,8

Dipsalut-Diputació 15 78,9

Consell Comarcal 4 21,1

Generalitat 4 21,1

La Garrotxa Mancomunitat 0 0

(19 municipis) Consorci 2 10,5

Dipsalut-Diputació 6 31,6

Consell Comarcal 17 89,5

Generalitat 5 26,3

Alt Empordà Mancomunitat 2 3

(67 municipis) Consorci 0 0

Dipsalut-Diputació 57 85,1

Consell Comarcal 10 14,9

Generalitat 18 26,9

La Selva Mancomunitat 0 0

(24 municipis) Consorci 1 4,2

Dipsalut-Diputació 21 87,5

Consell Comarcal 6 25

Generalitat 12 50

Gironès Mancomunitat 0 0

(25 municipis) Consorci 3 12

Dipsalut-Diputació 21 84

Consell Comarcal 2 8

Generalitat 4 16

Pla de l’Estany Mancomunitat 0 0

(11 municipis) Consorci 0 0

Dipsalut-Diputació 8 72,7

Consell Comarcal 3 27,3

Generalitat 5 45,5
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Taula 36. Nombre de municipis que han rebut assessorament i suport tècnic dels ens 
col·laboradors per comarques

Comarca Ens d’assessorament Freqüència Percentatge
Pla de l’Estany Mancomunitat 0 0

(11 municipis) Consorci 0 0

Dipsalut-Diputació 8 72,7

Consell Comarcal 3 27,3

Generalitat 5 45,5

Baix Empordà Mancomunitat 3 8,3

(36 municipis) Consorci 2 5,6

Dipsalut-Diputació 31 86,1

Consell Comarcal 4 11,1

Generalitat 5 13,9

Osona Mancomunitat 0 0

(3 municipis) Consorci 1 33,3

Dipsalut-Diputació 3 100

Consell Comarcal 1 33,3

Generalitat 2 66,7

Prestació de Serveis

A l’hora de rebre prestacions de serveis, tot  i que continua dominant el paper  de 
Dipsalut (el 88%), s’observa un paper rellevant del Consell Comarcal (48 %) i de la 
Generalitat (30 %). Tot i que lluny dels percentatges que obtenen aquests organismes, 
cal ressaltar el paper de mancomunitats i consorcis en l’àmbit geogràfic dels seus mu-
nicipis associats a l’hora de prestar serveis (figura 5)).

Pel que fa als municipis gironins per trams poblacionals, en tots els casos Dipsalut es 
consolida com la primera opció a l’hora de prestar serveis als ajuntaments.   Pel que fa 
al Consell Comarcal, té un pes important per als municipis petits, i aquest pes es veu 
reduït a mesura que s’incrementa la mida poblacional. En canvi, la Generalitat incre-
menta el seu pes a mesura que s’incrementa el nombre d’habitants (taula 37).
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Taula 38. Nombre de municipis que han rebut prestacions de serveis dels ens 
col·laboradors per comarques

Comarca Ens prestador de 
serveis Freqüència Percentatge

Cerdanya Mancomunitat 2 20

(10 municipis) Consorci 0 0

Dipsalut-Diputació 7 70

Consell Comarcal 2 20

Generalitat 2 20

Ripollès Mancomunitat 0 0

(19 municipis) Consorci 7 36,8

Dipsalut-Diputació 15 78,9

Consell Comarcal 9 47,4

Generalitat 6 31,6

La Garrotxa Mancomunitat 0 0

(19 municipis) Consorci 2 10,5

Dipsalut-Diputació 12 63,2

Consell Comarcal 16 84,2

Generalitat 0 0

Alt Empordà Mancomunitat 5 7,5

(67 municipis) Consorci 1 1,5

Dipsalut-Diputació 60 89,6

Consell Comarcal 31 46,3

Generalitat 21 31,3

La Selva Mancomunitat 1 4,2

(24 municipis) Consorci 3 12,5

Dipsalut-Diputació 24 100

Consell Comarcal 15 62,5

Generalitat 12 50

Gironès Mancomunitat 0 0

(25 municipis) Consorci 4 16

Dipsalut-Diputació 25 100

Consell Comarcal 10 40

Generalitat 7 28

Pla de l’Estany Mancomunitat 0 0

(11 municipis) Consorci 0 0

Dipsalut-Diputació 10 90,9

Consell Comarcal 5 45,5

Generalitat 4 36,4
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Taula 38. Nombre de municipis que han rebut prestacions de serveis dels ens 
col·laboradors per comarques

Comarca Ens prestador de 
serveis Freqüència Percentatge

Baix Empordà Mancomunitat 10 27,8

(36 municipis) Consorci 2 5,6

Dipsalut-Diputació 32 88,9

Consell Comarcal 14 38,9

Generalitat 11 30,6

Osona Mancomunitat 1 33,3

(3 municipis) Consorci 1 33,3

Dipsalut-Diputació 3 100

Consell Comarcal 1 33,3

Generalitat 2 66,7

De nou, la tendència de les comarques gironines és la mateixa però amb una excep-
ció: la Garrotxa. Així, quan la tendència seria que Dipsalut fos el màxim prestador de 
serveis, a la Garrotxa s’observa que és el Consell Comarcal el màxim prestador (taula 
38), a través del Consorci SIGMA.

Materials de difusió

Els ens locals han rebut materials de suport per a la difusió d’ítems de salut pública 
bàsicament de Dipsalut (77 %), destacant també el paper de la Generalitat (19 %) i el 
Consell Comarcal (15 %), tal com mostra la figura 6.

Pel que fa a la informació en funció dels trams poblacionals, Dipsalut és d’on més 
han rebut materials els ajuntaments. Ara bé, s’observa un canvi de tendència rellevant 
pel que fa als municipis de menys de 10.000 habitants en comparació als de més 
de 10.000 habitants. En els petits municipis més o menys el pes de la Generalitat i el 
Consell Comarcal és el mateix. Ara bé, pels municipis de més de 10.000 habitants, el 
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Consell Comarcal perd rellevància i s’incrementa el pes la Generalitat a la majoria dels 
casos (taula 39).

 D’altra banda, la taula 40 descriu quins ajuntaments han rebut materials  en funció de 
la comarca. Dipsalut destaca a totes les comarques.

Taula 39. Nombre de municipis que han rebut materials de difusió dels ens 
col·laboradors per trams poblacionals

Grandària poblacional Ens Freqüència Percentatge
Menys de 500 habitants Mancomunitat 1 1,2

(83 municipis) Consorci 3 3,6

Dipsalut-Diputació 54 65,1

Consell Comarcal 13 15,7

Generalitat 13 15,7

Govern Central 0 0

Entre 501 i 1.000 habitants Mancomunitat 2 4,5

(44 municipis) Consorci 1 2,3

Dipsalut-Diputació 35 79,5

Consell Comarcal 6 13,6

Generalitat 8 18,2

Govern Central 0 0

Entre 1.001 i 5.000 habitants Mancomunitat 2 3,6

(56 municipis) Consorci 1 1,8

Dipsalut-Diputació 51 91,1

Consell Comarcal 11 19,6

Generalitat 12 21,4

Govern Central 0 0

Entre 5.001 i 10.000 habitants Mancomunitat 0 0

(13 municipis) Consorci 1 7,7

Dipsalut-Diputació 11 84,6

Consell Comarcal 3 23,1

Generalitat 2 15,4

Govern Central 0 0

Entre 10.001 i 20.000 habitants Mancomunitat 0 0

(10 municipis) Consorci 0 0

Dipsalut-Diputació 7 70

Consell Comarcal 0 0

Generalitat 1 10

Govern Central 0 0
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Taula 39. Nombre de municipis que han rebut materials de difusió dels ens 
col·laboradors per trams poblacionals

Grandària poblacional Ens Freqüència Percentatge
Més de 20.000 habitants Mancomunitat 1 12,5

(8 municipis) Consorci 0 0

Dipsalut-Diputació 7 87,5

Consell Comarcal 0 0

Generalitat 4 50

Govern Central 1 12,5

Taula 40. Nombre de municipis que han rebut materials de difusió dels ens 
col·laboradors per comarques

Comarca Ens Freqüència Percentatge
Cerdanya Mancomunitat 0 0

(10 municipis) Consorci 0 0

Dipsalut-Diputació 7 70

Consell Comarcal 0 0

Generalitat 2 20

Govern Central 0 0

Ripollès Mancomunitat 0 0

(19 municipis) Consorci 2 10,5

Dipsalut-Diputació 12 63,2

Consell Comarcal 1 5,3

Generalitat 2 10,5

Govern Central 0 0

La Garrotxa Mancomunitat 0 0

(19 municipis) Consorci 0 0

Dipsalut-Diputació 13 68,4

Consell Comarcal 2 10,5

Generalitat 3 15,8

Govern Central 0 0

Alt Empordà Mancomunitat 1 1,5

(67 municipis) Consorci 0 0

Dipsalut-Diputació 54 80,6

Consell Comarcal 15 22,4

Generalitat 11 16,4

Govern Central 0 0
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Taula 40. Nombre de municipis que han rebut materials de difusió dels ens 
col·laboradors per comarques

Comarca Ens Freqüència Percentatge
La Selva Mancomunitat 0 0

(24 municipis) Consorci 1 4,2

Dipsalut-Diputació 24 100

Consell Comarcal 5 20,8

Generalitat 8 33,3

Govern Central 0 0

Gironès Mancomunitat 0 0

(25 municipis) Consorci 3 12

Dipsalut-Diputació 21 84

Consell Comarcal 4 16

Generalitat 3 12

Govern Central 1 4

Pla de l’Estany Mancomunitat 0 0

(11 municipis) Consorci 0 0

Dipsalut-Diputació 7 63,6

Consell Comarcal 2 18,2

Generalitat 2 18,2

Govern Central 0 0

Baix Empordà Mancomunitat 5 13,9

(36 municipis) Consorci 0 0

Dipsalut-Diputació 25 69,4

Consell Comarcal 4 11,1

Generalitat 9 25

Govern Central 0 0

Osona Mancomunitat 0 0

(3 municipis) Consorci 0 0

Dipsalut-Diputació 2 66,7

Consell Comarcal 0 0

Generalitat 0 0

Govern Central 0 0

3.1.2.2 Ens de suport; representativitat

De manera general, Dipsalut és l’ens de suport més utilitzat pels ajuntaments gironins 
(98,6%): 211 ajuntaments han estat beneficiaris dels serveis i ajusts que proporciona. 
Per altra banda, les dades mostren que el Consell Comarcal seria el segon suport més 
utilitzat: el 57% dels municipis n’han fet algun ús alguna vegada, seguit de la Genera-
litat (55%). 
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La figura 7 mostra el percentatge d’ajuntaments que afirmen haver rebut algun suport 
(de qualsevol de les categories analitzades al punt anterior) dels ens estudiats fins ara. 

 

Per trams poblacionals (taula 41) els municipis segueixen un patró similar. Ara bé, cal 
destacar que en els de més de 5.000 habitants, la Generalitat hi té un paper més relle-
vant que no pas el Consell Comarcal.

Taula 41. Nombre de municipis que han rebut algun suport dels ens col·laboradors per 
trams poblacionals

Grandària poblacional Ens Freqüència Percentatge
Menys de 500 habitants Mancomunitat 8 9,6

(83 municipis) Consorci 12 14,5

Dipsalut-Diputació 81 97,6

Consell Comarcal 46 55,4

Generalitat 40 48,2

Govern Central 1 1,2

Unió Europea 0 0

Entre 501 i 1.000 habitants Mancomunitat 2 4,5

(44 municipis) Consorci 4 9,1

Dipsalut-Diputació 44 100

Consell Comarcal 22 50

Generalitat 22 50

Govern Central 1 2,3

Unió Europea 0 0
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Taula 41. Nombre de municipis que han rebut algun suport dels ens col·laboradors per 
trams poblacionals

Grandària poblacional Ens Freqüència Percentatge
Entre 1.001 i 5.000 habitants Mancomunitat 7 12,5

(56 municipis) Consorci 6 10,7

Dipsalut-Diputació 56 100

Consell Comarcal 38 67,9

Generalitat 34 60,7

Govern Central 2 3,6

Unió Europea 1 1,8

Entre 5.001 i 10.000 habitants Mancomunitat 0 0

(13 municipis) Consorci 2 15,4

Dipsalut-Diputació 13 100

Consell Comarcal 9 69,2

Generalitat 10 76,9

Govern Central 0 0

Unió Europea 0 0

Entre 10.001 i 20.000 habitants Mancomunitat 1 10

(10 municipis) Consorci 0 0

Dipsalut-Diputació 9 90

Consell Comarcal 3 30

Generalitat 6 60

Govern Central 0 0

Unió Europea 0 0

Més de 20.000 habitants Mancomunitat 1 12,5

(8 municipis) Consorci 1 12,5

Dipsalut-Diputació 8 100

Consell Comarcal 3 37,5

Generalitat 7 87,5

Govern Central 1 12,5

Unió Europea 0 0

Pel que fa a comarques, Dipsalut ha intervingut al 100% els pobles de les comarques 
de la Cerdanya, la Garrotxa, la Selva, el Gironès, el Pla de l’Estany, el Baix Empordà i 
Osona. I en un percentatge lleugerament inferior als municipis del Ripollès (89,5%) i 
l’Alt Empordà (98,5%). Pel que fa la comarca de la Garrotxa, el Consell Comarcal es-
devé un agent actiu destacat, així com la Generalitat de Catalunya a la comarca de la 
Selva  (taula 42).
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Taula 42. Nombre de municipis que han rebut algun suport dels ens col·laboradors per 
comarques

Comarca Ens Freqüència Percentatge
Cerdanya Mancomunitat 2 20

(10 municipis) Consorci 0 0

Dipsalut-Diputació 10 100

Consell Comarcal 3 30

Generalitat 7 70

Govern Central 0 0

Unió Europea 0 0

Ripollès Mancomunitat 0 0

(19 municipis) Consorci 7 36,8

Dipsalut-Diputació 17 89,5

Consell Comarcal 12 63,2

Generalitat 10 52,6

Govern Central 1 5,3

Unió Europea 0 0

La Garrotxa Mancomunitat 0 0

(19 municipis) Consorci 2 10,5

Dipsalut-Diputació 19 100

Consell Comarcal 17 89,5

Generalitat 5 26,3

Govern Central 0 0

Unió Europea 0 0

Alt Empordà Mancomunitat 5 7,5

(67 municipis) Consorci 2 3

Dipsalut-Diputació 66 98,5

Consell Comarcal 37 55,2

Generalitat 40 59,7

Govern Central 1 1,5

Unió Europea 1 1,5

La Selva Mancomunitat 1 4,2

(24 municipis) Consorci 4 16,7

Dipsalut-Diputació 24 100

Consell Comarcal 18 75

Generalitat 20 83,3

Govern Central 2 8,3

Unió Europea 0 0
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Taula 42. Nombre de municipis que han rebut algun suport dels ens col·laboradors per 
comarques

Comarca Ens Freqüència Percentatge
Gironès Mancomunitat 0 0

(25 municipis) Consorci 5 20

Dipsalut-Diputació 25 100

Consell Comarcal 12 48

Generalitat 9 36

Govern Central 1 4

Unió Europea 0 0

Pla de l’Estany Mancomunitat 0 0

(11 municipis) Consorci 0 0

Dipsalut-Diputació 11 100

Consell Comarcal 5 45,5

Generalitat 6 54,5

Govern Central 0 0

Unió Europea 0 0

Baix Empordà Mancomunitat 10 27,8

(36 municipis) Consorci 4 11,1

Dipsalut-Diputació 36 100,0

Consell Comarcal 16 44,4

Generalitat 20 55,6

Govern Central 0 0

Unió Europea 0 0

Osona Mancomunitat 1 33,3

(3 municipis) Consorci 1 33,3

Dipsalut-Diputació 3 100

Consell Comarcal 2 66,7

Generalitat 0 0

Govern Central 0 0

Unió Europea 0 0

Per tant, des de la perspectiva de la representativitat dels ens analitzats, s’observa el 
que es detalla a continuació:

Mancomunitats. Tenen un pes poc important, en termes generals, quant a l’oferta 
de suport als ajuntaments, però destaca el seu pes en temes de prestació de serveis. 
D’altra banda, cal ressaltar que el seu paper és rellevant en els municipis de menys de  
5.000 habitants i a les comarques on destaquen aquests municipis més petits.

Les mancomunitats esdevenen un instrument dels municipis més petits per prestar, de 
manera mancomunada serveis bàsics com ara els serveis d’aigua potable, residus, etc. 
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Pel que fa a la salut pública, desenvolupen principalment les activitats associades al 
control d’aigües de consum humà.

Consorcis. Tot i que, en general, tenen un pes poc important a l’hora de donar suport 
als ajuntaments, un 12 % dels municipis gironins hi ha accedit almenys una vegada per 
demanar-los suport. També cal destacar el paper dels consorcis en temes de prestació 
de serveis i assessorament i suport tècnic als municipis. El SIGMA de la Garrotxa n’és 
el cas més rellevant i citat pels enquestats.

Dipsalut-Diputació. És l’organisme de referència que tenen els ajuntaments per a 
qualsevol aspecte relacionat amb la salut pública. Es pot afirmar que Dipsalut es con-
solida com a gran suport en temes de finançament, assessorament i suport tècnic, 
formació, prestació de serveis i materials de difusió. Per tant, ressalta el seu caràcter 
primordial en el món de la salut pública per als municipis gironins de totes les comar-
ques i de tots els trams poblacionals.

Consell Comarcal. El Consell Comarcal té un paper molt important en la gestió de la 
salut pública  als municipis, sobretot en formació (segon ens de referència, tot i que 
molt lluny de Dipsalut), en assessorament i suport tècnic (tot i ser el tercer ens, té un 
paper rellevant) i en prestació de serveis (prop del 50 % dels municipis gironins s’hi 
ha adreçat).

Per trams poblacionals, cal ressaltar el paper del Consell Comarcal sobretot en muni-
cipis més petits de 10.000 habitants i, per comarques, el paper del Consell Comarcal 
de la Garrotxa, mitjançant, majoritàriament, el consorci instrumental SIGMA.

Generalitat de Catalunya. La Generalitat també es consolida com a ens important en 
la gestió de la salut pública dels ajuntaments. Bàsicament, la Generalitat destaca en 
temes de finançament, assessorament i suport tècnic, prestació de serveis i materials.

El paper de la Generalitat incrementa a mesura que augmenta la grandària poblacio-
nal. Per comarques, el seu paper destaca sobretot a la Selva, on el 83 % dels municipis 
ha rebut almenys un cop algun tipus de suport.

Govern central. Pel que fa al paper del Govern central, no  destaca en cap dels àmbits, 
ni en cap comarca ni en cap tram poblacional. Hi ha 5 municipis de la mostra que afir-
men haver rebut ajuda d’aquesta administració. En aquest sentit, cal recordar que amb 
la descentralització del model sanitari espanyol (1983), les comunitats autònomes es-
devenen les competents en l’àmbit de la sanitat i la salut pública.

Unió Europea. Només un municipi de 1.001 a 5.000 habitants situat a l’Alt Empordà 
ha rebut algun suport de la Unió Europea per a la gestió de la salut pública, concre-
tament finançament. Així doncs, no podem considerar la Unió Europea una font de 
suport a escala municipal en temes de salut pública.
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3.1.2.3 Els serveis mínims obligatoris dels ens locals en matèria de salut pública: 
protecció

A continuació s’analitza el grau de prestació assumit pels municipis i el paper dels ens 
públics per garantir els serveis mínims obligatoris en salut pública.

Una de les dificultats a l’hora de fer l’anàlisi de les activitats de protecció de la salut 
és que, davant la inexistència d’un registre d’objectes de risc sobre els que cal actuar, 
només es pot informar de les activitats que els ajuntaments declaren fer, però no es 
poden comparar amb les que caldria que es fessin; i així poder aprofundir en la cober-
tura d’aquests serveis.

La figura 8 mostra l’ens públic de referència al qual s’adreça l’ajuntament quan ne-
cessita assessorament en temes de protecció de salut pública. Clarament s’observa 
que l’organisme de referència és Dipsalut-Diputació, ja que el 72,9 % dels municipis 
gironins l’escullen com a primera opció. El segueix, amb un 12,62 %, l’APS. El Consell 
Comarcal, amb un 7,94 %, és la tercera institució a la qual s’adrecen els municipis.

Pel que fa a l’ens de referència en funció del nombre d’habitants del municipi, el pes 
de Dipsalut-Diputació és l’opció més freqüent  en tots els casos, com es veu a la taula 
43. A més, s’observa que en els micromunicipis és on més se segueix la tendència des-
crita anteriorment. Ara bé, en els municipis de més de 500 habitants, guanya presència 
el Consell Comarcal. A partir de 5.000 habitants el Dipsalut-Diputació i l’APS són els 
ens més referits.
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Taula 43. Ens públic de referència al qual s’adreça l’Ajuntament per assessorament en 
temes de protecció de salut pública per grandària poblacional

Grandària poblacional Ens públic Freqüència Percentatge
Menys de 500 habitants Un altre ajuntament 0 0

Dipsalut-Diputació 54 64,3

Consell Comarcal 7 8,3

Generalitat de Catalunya 5 6

APS 15 17,9

Altres 3 3,6

Universitats 0 0

Total 84 100

Entre 501 i 1.000 habitants Un altre ajuntament 2 4,5

Dipsalut-Diputació 35 79,5

Consell Comarcal 5 11,4

Generalitat de Catalunya 0 0

APS 1 2,3

Altres 1 2,3

Universitats 0 0

Total 44 100

Entre 1.001 i 5.000 habitants Un altre ajuntament 0 0

Dipsalut-Diputació 45 80,4

Consell Comarcal 5 8,9

Generalitat de Catalunya 1 1,8

APS 5 8,9

Altres 0 0

Universitats 0 0

Total 56 100

Entre 5.001 i 10.000 habitants Un altre ajuntament 0 0

Dipsalut-Diputació 12 92,3

Consell Comarcal 0 0

Generalitat de Catalunya 0 0

APS 1 7,7

Altres 0 0

Universitats 0 0

Total 13 100
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Taula 43. Ens públic de referència al qual s’adreça l’Ajuntament per assessorament en 
temes de protecció de salut pública per grandària poblacional

Grandària poblacional Ens públic Freqüència Percentatge
Entre 10.001 i 20.000 habitants Un altre ajuntament 0 0

Dipsalut-Diputació 7 77,8

Consell Comarcal 0 0

Generalitat de Catalunya 1 11,1

APS 1 11,1

Altres 0 0

Universitats 0 0

Total 9 100

Més de 20.000 habitants Un altre ajuntament 0 0

Dipsalut-Diputació 3 37,5

Consell Comarcal 0 0

Generalitat de Catalunya 0 0

APS 4 50

Altres 1 12,5

Universitats 0 0

Total 8 100

La taula 44 mostra l’ens públic de referència en temes de protecció de salut pública 
per comarques. La Garrotxa és l’única comarca que no considera Dipsalut-Diputació 
com a ens de primera referència, sinó que en aquest cas és el Consell Comarcal pel 
73,68% de municipis garrotxins, mitjançant SIGMA.

Taula 44. Ens públic de referència al qual s’adreça l’Ajuntament per assessorament en 
temes de protecció de salut pública per comarques

Comarques Ens públic Freqüència Percentatge
Cerdanya Un altre ajuntament 0 0

Dipsalut-Diputació 10 100

Consell Comarcal 0 0

Generalitat de Catalunya 0 0

APS 0 0

Altres 0 0

Universitats 0 0

Total 10 100
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Taula 44. Ens públic de referència al qual s’adreça l’Ajuntament per assessorament en 
temes de protecció de salut pública per comarques

Comarques Ens públic Freqüència Percentatge
Ripollès Un altre ajuntament 0 0

Dipsalut-Diputació 14 73,7

Consell Comarcal 0 0

Generalitat de Catalunya 1 5,3

APS 2 10,5

Altres 2 10,5

Universitats 0 0

Total 19 100

La Garrotxa Un altre ajuntament 0 0

Dipsalut-Diputació 3 15,8

Consell Comarcal 14 73,7

Generalitat de Catalunya 0 0

APS 1 5,3

Altres 1 5,3

Universitats 0 0

Total 19 100

Alt Empordà Un altre ajuntament 0 0

Dipsalut-Diputació 53 79,1

Consell Comarcal 2 3,0

Generalitat de Catalunya 3 4,5

APS 8 11,9

Altres 1 1,5

Universitats 0 0

Total 67 100

La Selva Un altre ajuntament 0 0

Dipsalut-Diputació 21 87,5

Consell Comarcal 0 0

Generalitat de Catalunya 1 4,2

APS 2 8,3

Altres 0 0

Universitats 0 0

Total 24 100
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Taula 44. Ens públic de referència al qual s’adreça l’Ajuntament per assessorament en 
temes de protecció de salut pública per comarques

Comarques Ens públic Freqüència Percentatge
Gironès Un altre ajuntament 1 3,8

Dipsalut-Diputació 21 80,8

Consell Comarcal 0 0

Generalitat de Catalunya 1 3,8

APS 3 11,5

Altres 0 0

Universitats 0 0

Total 26 100

Pla de l’Estany Un altre ajuntament 0 0

Dipsalut-Diputació 8 72,7

Consell Comarcal 0 0

Generalitat de Catalunya 1 9,1

APS 2 18,2

Altres 0 0

Universitats 0 0

Total 11 100

Baix Empordà Un altre ajuntament 1 2,9

Dipsalut-Diputació 24 68,6

Consell Comarcal 1 2,9

Generalitat de Catalunya 0 0

APS 8 22,9

Altres 1 2,9

Universitats 0 0

Total 35 100

Osona Un altre ajuntament 0 0

Dipsalut-Diputació 2 66,7

Consell Comarcal 0 0

Generalitat de Catalunya 0 0

APS 1 33,3

Altres 0 0

Universitats 0 0

Total 3 100

A continuació s’analitza el nivell de prestació dels serveis mínims obligatoris que han 
d’oferir els ajuntaments en salut pública. A grans trets, la taula 45 i la figura 9 mostren 
el desenvolupament de les activitats que cobreixen els serveis mínims.
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Taula 45. Nombre de municipis que realitzen les següents activitats de protecció 
(N=203)*

Sí
Prevenció de legionel·losi 146

Control Sanitari d’aigües de consum humà 194

Control de les condicions higièniques i de salubritat de llocs de convivència 114

Control d’aigües de lleure 132

Control de salubritat de les platges 20

Control sanitari d’establiments de pràctiques de tatuatge micropigmentació i pírcing 12

Control sanitari d’establiments minoristes d’alimentació 114

Control sanitari de restauració col·lectiva comercial 126

Control sanitari de restauració col·lectiva social 106

Control sanitari de mercats sedentaris i ambulants 24

Control del transport interurbà de mercaderies i d’alimentació 8

Control i gestió de les plagues 149

Control d’animals periodomèstics 93

Control del risc derivat d’animals domèstics 140

Gestió de queixes i denúncies 167

Altres activitats 2

*No totes les activitats descrites a la taula es donen a la totalitat dels municipis de la demarcació, per tant, no tots han de dur a terme les activitats de 
gestió dels riscos associats. 

El desenvolupament de les activitats recollides a la taula 45 està directament relaci-
onat amb la naturalesa i les característiques de cada municipi. Així doncs no tots els 
municipis (per la seva tipologia,  instal·lacions, població, activitat econòmica, orogra-
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fia)  tenen l’obligació de dur-les a terme. Per exemple, el control d’establiments de 
tatuatges només l’han de dur a terme aquells municipis (bàsicament grans) que tenen 
comerços d’aquesta activitat. El mateix passa amb el control de les platges o el control 
de mercats sedentaris i ambulants.

L’activitat més desenvolupada per part dels  municipis  és la del control  de l’aigua  de 
consum humà; un 96 % declaren fer-la, mentre que un 4 % obvien la resposta afirma-
tiva a aquesta qüestió. S’interpreta aquesta resposta pel fet que el servei de gestió i 
control de la qualitat de l’aigua s’articula de diverses maneres, ja sigui a través de con-
sorcis, mancomunitats, serveis d’aigua en alta i externalitzacions.

Les altres activitats que suposen un major esforç de desenvolupament per part del 
municipi són: el control i gestió de plagues (73 %), la prevenció de legionel·losi (72 %), 
el control del risc derivat d’animals domèstics (69 %), el control d’aigües de lleure (65 
%), el control sanitari de restauració col·lectiva comercial (62 %), el control sanitari d’es-
tabliments minoristes d’alimentació (56 %), el control de les condicions higièniques i 
de salubritat de llocs de convivència (56 %) i el control sanitari de restauració col·lecti-
va social (52 %). D’altra banda, només el 46 % dels municipis gironins diuen fer control 
d’animals periodomèstics i un 11 % control sanitari de mercats sedentaris i ambulants. 
Cal ressaltar que menys del 4 % dels municipis realitzen control de transport interurbà 
de mercaderies i d’alimentació.

 La taula 46 permet analitzar les diferències en  el  tractament  dels  serveis  mínims 
obligatoris en funció del nombre d’habitants del municipi. Pel que fa als micromunici-
pis, s’observa que en general tots els percentatges són més baixos, és a dir, es redueix 
el nombre de municipis que ofereixen els serveis mínims obligatoris, majoritàriament 
gràcies a la inexistència d’objectes de risc sobre els quals actuar. Els municipis de 500 
a 1.000 habitants segueixen els valors descrits al figura 9. En canvi, en els municipis 
de més de 1.000 habitants, la tipologia de serveis mínims desenvolupats és superior.
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Taula 46. Percentatge de municipis que realitzen les següents activitats de protecció 
segons grandària poblacional

Grandària poblacional Activitats de protecció Sí
Menys de 500 habitants Prevenció de legionel·losi 43,6%

(78 municipis) Control Sanitari d’aigües de consum humà 92,3%

Control de les condicions higièniques i de salubritat de llocs de 

convivència

42,3%

Control d’aigües de lleure 44,9%

Control de salubritat de les platges 2,6%

Control sanitari d’establiments de pràctiques de tatuatge mi-

cropigmentació i pírcing

0%

Control sanitari d’establiments minoristes d’alimentació 41%

Control sanitari de restauració col·lectiva comercial 57,7%

Control sanitari de restauració col·lectiva social 23,1%

Control sanitari de mercats sedentaris i ambulants 2,6%

Control del transport interurbà de mercaderies i d’alimentació 0%

Control i gestió de les plagues 52,6%

Control d’animals periodomèstics 30,8%

Control del risc derivat d’animals domèstics 60,3%

Gestió de queixes i denúncies 76,9%

Altres activitats 0%

Entre 501 i 1.000 habitants Prevenció de legionel·losi 76,7%

(43 municipis) Control Sanitari d’aigües de consum humà 100%

Control de les condicions higièniques i de salubritat de llocs de 

convivència

55,8%

Control d’aigües de lleure 55,8%

Control de salubritat de les platges 2,3%

Control sanitari d’establiments de pràctiques de tatuatge micro-

pigmentació i pírcing

0%

Control sanitari d’establiments minoristes d’alimentació 58,1%

Control sanitari de restauració col·lectiva comercial 48,8%

Control sanitari de restauració col·lectiva social 58,1%

Control sanitari de mercats sedentaris i ambulants 7%

Control del transport interurbà de mercaderies i d’alimentació 2,3%

Control i gestió de les plagues 72,1%

Control d’animals periodomèstics 32,6%

Control del risc derivat d’animals domèstics 65,1%

Gestió de queixes i denúncies 81,4%

Altres activitats 2,3%
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Taula 46. Percentatge de municipis que realitzen les següents activitats de protecció 
segons grandària poblacional

Grandària poblacional Activitats de protecció Sí
Entre 1.001 i 5.000 habi-

tants
Prevenció de legionel·losi 94,3%

(53 municipis) Control Sanitari d’aigües de consum humà 94,3%

Control de les condicions higièniques i de salubritat de llocs de 

convivència

66%

Control d’aigües de lleure 86,8%

Control de salubritat de les platges 11,3%

Control sanitari d’establiments de pràctiques de tatuatge micro-

pigmentació i pírcing

1,9%

Control sanitari d’establiments minoristes d’alimentació 66%

Control sanitari de restauració col·lectiva comercial 71,7%

Control sanitari de restauració col·lectiva social 73,6%

Control sanitari de mercats sedentaris i ambulants 15,1%

Control del transport interurbà de mercaderies i d’alimentació 7,5%

Control i gestió de les plagues 92,5%

Control d’animals periodomèstics 58,5%

Control del risc derivat d’animals domèstics 75,5%

Gestió de queixes i denúncies 86,8%

Altres activitats 1,9%

Entre 5.001 i 10.000 habi-

tants
Prevenció de legionel·losi 100%

(13 municipis) Control Sanitari d’aigües de consum humà 100%

Control de les condicions higièniques i de salubritat de llocs de 

convivència

84,6%

Control d’aigües de lleure 92,3%

Control de salubritat de les platges 23,1%

Control sanitari d’establiments de pràctiques de tatuatge micro-

pigmentació i pírcing

30,8%

Control sanitari d’establiments minoristes d’alimentació 76,9%

Control sanitari de restauració col·lectiva comercial 76,9%

Control sanitari de restauració col·lectiva social 92,3%

Control sanitari de mercats sedentaris i ambulants 30,8%

Control del transport interurbà de mercaderies i d’alimentació 23,1%

Control i gestió de les plagues 100%

Control d’animals periodomèstics 76,9%

Control del risc derivat d’animals domèstics 76,9%

Gestió de queixes i denúncies 100%

Altres activitats 0%
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Taula 46. Percentatge de municipis que realitzen les següents activitats de protecció 
segons grandària poblacional

Grandària poblacional Activitats de protecció Sí
Entre 10.001 i 20.000 ha-

bitants
Prevenció de legionel·losi 100%

(9 municipis) Control Sanitari d’aigües de consum humà 100%

Control de les condicions higièniques i de salubritat de llocs de 

convivència

66,7%

Control d’aigües de lleure 88,9%

Control de salubritat de les platges 55,6%

Control sanitari d’establiments de pràctiques de tatuatge micro-

pigmentació i pírcing

33,3%

Control sanitari d’establiments minoristes d’alimentació 66,7%

Control sanitari de restauració col·lectiva comercial 66,7%

Control sanitari de restauració col·lectiva social 66,7%

Control sanitari de mercats sedentaris i ambulants 22,2%

Control del transport interurbà de mercaderies i d’alimentació 0%

Control i gestió de les plagues 88,9%

Control d’animals periodomèstics 88,9%

Control del risc derivat d’animals domèstics 88,9%

Gestió de queixes i denúncies 77,8%

Altres activitats 0%

Més de 20.000 habitants Prevenció de legionel·losi 100%

(7 municipis) Control Sanitari d’aigües de consum humà 100%

Control de les condicions higièniques i de salubritat de llocs de 

convivència

71,4%

Control d’aigües de lleure 100%

Control de salubritat de les platges 42,9%

Control sanitari d’establiments de pràctiques de tatuatge micro-

pigmentació i pírcing

57,1%

Control sanitari d’establiments minoristes d’alimentació 85,7%

Control sanitari de restauració col·lectiva comercial 85,7%

Control sanitari de restauració col·lectiva social 85,7%

Control sanitari de mercats sedentaris i ambulants 71,4%

Control del transport interurbà de mercaderies i d’alimentació 0%

Control i gestió de les plagues 100%

Control d’animals periodomèstics 85,7%

Control del risc derivat d’animals domèstics 100%

Gestió de queixes i denúncies 85,7%

Altres activitats 0%
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Les taules  48 i 49 mostren de quins ens reben suport els ajuntaments per a la gestió 
de les competències i per a l’execució dels serveis mínims en protecció de la salut, 
segons grandària poblacional i comarca a la qual pertanyen. Cal tenir present que el 
nombre de municipis sobre el qual s’ha respost cada pregunta és diferent (diferent n), 
ja que no tots els municipis tenen obligatorietat d’oferir les activitats.

Pel que fa la grandària poblacional,  s’observa que a tots els trams poblacionals el 
suport en temes de protecció prové de fons propis, de Dipsalut, de la Generalitat i, 
en darrer lloc, del Consell Comarcal. A mesura que incrementa la grandària poblacio-
nal incrementa l’activitat desenvolupada amb recursos propis, i  també incrementa la 
presència de la Generalitat en els àmbits següents: prevenció de legionel·losi, control 
sanitari d’aigües de consum humà, control de les condicions higièniques i de salubritat 
de llocs de convivència, control sanitari en establiments i en restauració i en mercats.

El Consell Comarcal és més present en el control del risc derivat d’animals domèstics, 
en totes les grandàries poblacionals. El suport del Consell Comarcal és superior en els 
municipis de menys de 5000 habitants.

Dipsalut veu incrementada la demanda de suport als municipis a mesura que aug-
menta la grandària poblacional en les activitats de prevenció de legionel·losi, control 
sanitari d’aigües de consum humà, control d’aigües de lleure, control i gestió de pla-
gues i control d’animals periodomèstics. 

En general, es posa de manifest que els municipis més petits són els que reben suport 
d’un major nombre d’administracions. 
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Les administracions de suport més referenciades pels municipis són d’una banda Dis-
palut  per a la majora de competències i, de l’altra, la Generalitat en aquells  àmbits 
en els quals històricament ha estat present com en aigües de consum humà, salubritat 
d’indrets habitats i control d’establiments alimentaris.

Taula 48. Percentatge de municipis que han rebut algun tipus de suport en temes de 
protecció de cadascun dels ens segons grandària poblacional

Grandària 
poblacional

Ens públic
Recursos 
propis

Un altre 
Ajuntament

Dipsalut-
Diputació

Consell 
Comarcal

Generalitat 
de 
Catalunya

Altres 
suports

Menys de 500 

habitants

Prevenció de legio-

nel·losi
17,7% 0% 41,7% 8,4% 6% 0%

Control Sanitari 

d’aigües de consum 

humà

59,5% 0% 61,9% 8,4% 21,7% 24,1%

Control de les condi-

cions higièniques i de 

salubritat de llocs de 

convivència

1,3% 0% 0% 3,6% 41% 0%

Control d’aigües de 

lleure
7,6% 0% 44% 4,8% 2,4% 1,2%

Control de salubritat 

de les platges
1,27% 0% 2,4% 0% 0% 0%

Control sanitari d’es-

tabliments de pràc-

tiques de tatuatge 

micropigmentació i 

pírcing

0% 0% 0% 0% 0% 0%

Control sanitari d’es-

tabliments minoristes 

d’alimentació

3,8% 0% 3,6% 8,4% 26,5% 0%

Control sanitari de 

restauració col·lectiva 

comercial

2,5% 0% 0% 9,6% 50,6% 0%

Control sanitari de 

restauració col·lectiva 

social

2,5% 0% 0% 2,4% 21,7% 0%

Control sanitari de 

mercats sedentaris i 

ambulants

0% 0% 0% 1,2% 1,2% 1,2%
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La taula 49 presenta les dades sobre el suport rebut en activitats de protecció de la 
salut pública en funció de la comarca on es troba el municipi.

Dipsalut destaca a totes les comarques i ofereix suport a les mateixes activitats, mentre 
que el Consell Comarcal té poc pes a totes les comarques, a excepció de la Garrotxa, 
on es consolida com al màxim suport en temes de protecció.

Les dades territorialitzades mostren que la Cerdanya rep poc suport dels diferents ens 
referenciats en relació a la resta de comarques analitzades. Això s’explica per la seva 
singularitat administrativa; és una comarca on una part dels municipis corresponen a 
la demarcació de la Lleida i l’altra, a la de Girona.

Taula 48. Percentatge de municipis que han rebut algun tipus de suport en temes de 
protecció de cadascun dels ens segons grandària poblacional

Grandària 
poblacional

Ens públic
Recursos 
propis

Un altre 
Ajuntament

Dipsalut-
Diputació

Consell 
Comarcal

Generalitat 
de 
Catalunya

Altres 
suports

Menys de 500 

habitants

Control del transport 

interurbà de merca-

deries i d’alimentació

0% 0% 0% 0% 1,2% 0%

Control i gestió de les 

plagues
35,4% 0% 42,9% 7,2% 3,6% 2,4%

Control d’animals 

periodomèstics
26,6% 0% 25% 0% 0% 2,4%

Control del risc deri-

vat d’animals domès-

tics

29,1% 0% 1,2% 48,2% 2,4% 3,6%

Gestió de queixes i 

denúncies
65,8% 1% 2,4% 10,8% 6% 0%

Altres activitats 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Entre 501 i 

1.000 habi-

tants

Prevenció de legio-

nel·losi
34,9% 0% 77,3% 11,4% 2,3% 0%

Control Sanitari 

d’aigües de consum 

humà

62,8% 0% 86,4% 11,4% 13,6% 13,6%

Control de les condi-

cions higièniques i de 

salubritat de llocs de 

convivència

7% 0% 2,3% 2,3% 52,3% 0%

Control d’aigües de 

lleure
11,6% 0% 54,5% 9,1% 0% 0%
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Taula 48. Percentatge de municipis que han rebut algun tipus de suport en temes de 
protecció de cadascun dels ens segons grandària poblacional

Grandària 
poblacional

Ens públic
Recursos 
propis

Un altre 
Ajuntament

Dipsalut-
Diputació

Consell 
Comarcal

Generalitat 
de 
Catalunya

Altres 
suports

Entre 501 i 

1000 habitants

Control de salubritat 

de les platges
0% 0% 2,27% 0% 0% 0%

Control sanitari d’es-

tabliments de pràc-

tiques de tatuatge 

micropigmentació i 

pírcing

0% 0% 0% 0% 0% 0%

Control sanitari d’es-

tabliments minoristes 

d’alimentació

4,7% 0% 4,5% 13,6% 40,9% 0%

Control sanitari de 

restauració col·lectiva 

comercial

2,3% 0% 0% 11,4% 38,6% 0%

Control sanitari de 

restauració col·lectiva 

social

2,3% 0% 0% 6,8% 56,8% 0%

Control sanitari de 

mercats sedentaris i 

ambulants

2,3% 0% 0% 2,3% 2,3% 0%

Control del transport 

interurbà de merca-

deries i d’alimentació

0% 0% 0% 0% 2,3% 0%

Control i gestió de les 

plagues
44,2% 0% 56,8% 9,1% 2,3% 6,8%

Control d’animals 

periodomèstics
25,6% 0% 25% 0% 2,3% 2,3%

Control del risc deri-

vat d’animals domès-

tics

18,6% 0% 0% 56,8% 4,5% 0%

Gestió de queixes i 

denúncies
76,7% 2,3% 0% 9,1% 4,5% 4,5%

Altres activitats 2,3% 0% 0% 0% 0% 0%
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Taula 48. Percentatge de municipis que han rebut algun tipus de suport en temes de 
protecció de cadascun dels ens segons grandària poblacional

Grandària 
poblacional

Ens públic
Recursos 
propis

Un altre 
Ajuntament

Dipsalut-
Diputació

Consell 
Comarcal

Generalitat 
de 
Catalunya

Altres 
suports

Entre 1.001 

i 5.000 habi-

tants

Prevenció de legio-

nel·losi
56,6% 0% 92,9% 12,5% 19,6% 0%

Control Sanitari 

d’aigües de consum 

humà

64,2% 0% 71,4% 8,9% 12,5% 30,4%

Control de les condi-

cions higièniques i de 

salubritat de llocs de 

convivència

11,3% 0% 5,4% 7,1% 55,4% 0%

Control d’aigües de 

lleure
34% 0% 82,1% 10,7% 1,8% 5,4%

Control de salubritat 

de les platges
9,4% 0% 10,7% 0% 1,8% 0%

Control sanitari d’es-

tabliments de pràc-

tiques de tatuatge 

micropigmentació i 

pírcing

0% 0% 0% 0% 3,6% 1,8%

Control sanitari d’es-

tabliments minoristes 

d’alimentació

7,5% 0% 7,1% 10,7% 44,6% 0%

Control sanitari de 

restauració col·lectiva 

comercial

2,3% 0% 0% 10,7% 58,9% 0%

Control sanitari de 

restauració col·lectiva 

social

3,8% 0% 0% 8,9% 64,3% 1,8%

Control sanitari de 

mercats sedentaris i 

ambulants

1,9% 0% 1,8% 1,8% 10,7% 0%

Control del transport 

interurbà de merca-

deries i d’alimentació

0% 0% 0% 0% 7,1% 0%

Control i gestió de les 

plagues
67,9% 0% 76,8% 10,7% 1,8% 19,6%
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Taula 48. Percentatge de municipis que han rebut algun tipus de suport en temes de 
protecció de cadascun dels ens segons grandària poblacional

Grandària 
poblacional

Ens públic
Recursos 
propis

Un altre 
Ajuntament

Dipsalut-
Diputació

Consell 
Comarcal

Generalitat 
de 
Catalunya

Altres 
suports

Entre 1.001 i 

5000 habitants

Control d’animals 

periodomèstics
49,1% 0% 42,9% 1,8% 0% 10,7%

Control del risc deri-

vat d’animals domès-

tics

28,3% 0% 0% 55,4% 3,6% 3,6%

Gestió de queixes i 

denúncies
84,9% 0% 1,8% 10,7% 3,6% 0%

Altres activitats 1,9% 0% 0% 1,8% 0% 0%

Entre 5.001 i 

10.000 habi-

tants

Prevenció de legio-

nel·losi
76,9% 0% 84,6% 0% 30,8% 7,7%

Control Sanitari 

d’aigües de consum 

humà

69,2% 0% 76,9% 0% 30,8% 53,8%

Control de les condi-

cions higièniques i de 

salubritat de llocs de 

convivència

7,7% 0% 0% 0% 84,6% 7,7%

Control d’aigües de 

lleure
61,5% 0% 92,3% 0% 7,7% 7,7%

Control de salubritat 

de les platges
7,7% 0% 15,4% 0% 15,4% 0%

Control sanitari d’es-

tabliments de pràc-

tiques de tatuatge 

micropigmentació i 

pírcing

7,7% 0% 0% 0% 23,1% 7,7%

Control sanitari d’es-

tabliments minoristes 

d’alimentació

15,4% 0% 0% 0% 76,9% 7,7%

Control sanitari de 

restauració col·lectiva 

comercial

15,4% 0% 0% 0% 76,9% 7,7%

Control sanitari de 

restauració col·lectiva 

social

15,4% 0% 0% 0% 92,3% 7,7%

Taula 48. Percentatge de municipis que han rebut algun tipus de suport en temes de 
protecció de cadascun dels ens segons grandària poblacional

Grandària 
poblacional

Ens públic
Recursos 
propis

Un altre 
Ajuntament

Dipsalut-
Diputació

Consell 
Comarcal

Generalitat 
de 
Catalunya

Altres 
suports

Entre 1.001 i 

5000 habitants

Control d’animals 

periodomèstics
49,1% 0% 42,9% 1,8% 0% 10,7%

Control del risc deri-

vat d’animals domès-

tics

28,3% 0% 0% 55,4% 3,6% 3,6%

Gestió de queixes i 

denúncies
84,9% 0% 1,8% 10,7% 3,6% 0%

Altres activitats 1,9% 0% 0% 1,8% 0% 0%

Entre 5.001 i 

10.000 habi-

tants

Prevenció de legio-

nel·losi
76,9% 0% 84,6% 0% 30,8% 7,7%

Control Sanitari 

d’aigües de consum 

humà

69,2% 0% 76,9% 0% 30,8% 53,8%

Control de les condi-

cions higièniques i de 

salubritat de llocs de 

convivència

7,7% 0% 0% 0% 84,6% 7,7%

Control d’aigües de 

lleure
61,5% 0% 92,3% 0% 7,7% 7,7%

Control de salubritat 

de les platges
7,7% 0% 15,4% 0% 15,4% 0%

Control sanitari d’es-

tabliments de pràc-

tiques de tatuatge 

micropigmentació i 

pírcing

7,7% 0% 0% 0% 23,1% 7,7%

Control sanitari d’es-

tabliments minoristes 

d’alimentació

15,4% 0% 0% 0% 76,9% 7,7%

Control sanitari de 

restauració col·lectiva 

comercial

15,4% 0% 0% 0% 76,9% 7,7%

Control sanitari de 

restauració col·lectiva 

social

15,4% 0% 0% 0% 92,3% 7,7%
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Taula 48. Percentatge de municipis que han rebut algun tipus de suport en temes de 
protecció de cadascun dels ens segons grandària poblacional

Grandària 
poblacional

Ens públic
Recursos 
propis

Un altre 
Ajuntament

Dipsalut-
Diputació

Consell 
Comarcal

Generalitat 
de 
Catalunya

Altres 
suports

Entre 5.001 i 

10.000 habi-

tants

Control sanitari de 

mercats sedentaris i 

ambulants

7,7% 0% 0% 0% 23,1% 0,0%

Control del transport 

interurbà de merca-

deries i d’alimentació

0% 0% 0% 0% 15,4% 7,7%

Control i gestió de les 

plagues
92,3% 0% 84,6% 0% 7,7% 7,7%

Control d’animals 

periodomèstics
69,2% 0% 61,5% 0% 0% 7,7%

Control del risc deri-

vat d’animals domès-

tics

38,5% 0% 0% 61,5% 0% 15,4%

Gestió de queixes i 

denúncies
92,3% 7,7% 15,4% 7,7% 15,4% 7,7%

Altres activitats 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Entre 10.001 

i 20.000 habi-

tants

Prevenció de legio-

nel·losi
55,6% 10% 90% 0% 30% 0%

Control Sanitari 

d’aigües de consum 

humà

55,6% 10% 60% 10% 30% 40%

Control de les condi-

cions higièniques i de 

salubritat de llocs de 

convivència

0% 0% 0% 0% 60% 10%

Control d’aigües de 

lleure
22,2% 10% 80,0% 0% 0% 0%

Control de salubritat 

de les platges
33,3% 0,0% 60% 0% 30% 0%

Control sanitari d’es-

tabliments de pràc-

tiques de tatuatge 

micropigmentació i 

pírcing

0,0% 0% 0% 0% 40% 0%

Taula 48. Percentatge de municipis que han rebut algun tipus de suport en temes de 
protecció de cadascun dels ens segons grandària poblacional

Grandària 
poblacional

Ens públic
Recursos 
propis

Un altre 
Ajuntament

Dipsalut-
Diputació

Consell 
Comarcal

Generalitat 
de 
Catalunya

Altres 
suports

Entre 5.001 i 

10.000 habi-

tants

Control sanitari de 

mercats sedentaris i 

ambulants

7,7% 0% 0% 0% 23,1% 0,0%

Control del transport 

interurbà de merca-

deries i d’alimentació

0% 0% 0% 0% 15,4% 7,7%

Control i gestió de les 

plagues
92,3% 0% 84,6% 0% 7,7% 7,7%

Control d’animals 

periodomèstics
69,2% 0% 61,5% 0% 0% 7,7%

Control del risc deri-

vat d’animals domès-

tics

38,5% 0% 0% 61,5% 0% 15,4%

Gestió de queixes i 

denúncies
92,3% 7,7% 15,4% 7,7% 15,4% 7,7%

Altres activitats 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Entre 10.001 

i 20.000 habi-

tants

Prevenció de legio-

nel·losi
55,6% 10% 90% 0% 30% 0%

Control Sanitari 

d’aigües de consum 

humà

55,6% 10% 60% 10% 30% 40%

Control de les condi-

cions higièniques i de 

salubritat de llocs de 

convivència

0% 0% 0% 0% 60% 10%

Control d’aigües de 

lleure
22,2% 10% 80,0% 0% 0% 0%

Control de salubritat 

de les platges
33,3% 0,0% 60% 0% 30% 0%

Control sanitari d’es-

tabliments de pràc-

tiques de tatuatge 

micropigmentació i 

pírcing

0,0% 0% 0% 0% 40% 0%
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Taula 48. Percentatge de municipis que han rebut algun tipus de suport en temes de 
protecció de cadascun dels ens segons grandària poblacional

Grandària 
poblacional

Ens públic
Recursos 
propis

Un altre 
Ajuntament

Dipsalut-
Diputació

Consell 
Comarcal

Generalitat 
de 
Catalunya

Altres 
suports

Entre 10.001 

i 20.000 habi-

tants

Control sanitari d’es-

tabliments minoristes 

d’alimentació

33,3% 0% 0% 0% 70% 0%

Control sanitari de 

restauració col·lectiva 

comercial

11,1% 0% 0% 0% 70% 0%

Control sanitari de 

restauració col·lectiva 

social

22,2% 0% 0% 0% 70% 0%

Control sanitari de 

mercats sedentaris i 

ambulants

11,1% 0% 0% 0% 30% 0%

Control del transport 

interurbà de merca-

deries i d’alimentació

0% 0% 0% 0% 10% 0%

Control i gestió de les 

plagues
77,8% 10% 70% 0% 10% 0%

Control d’animals 

periodomèstics
77,8% 10% 60% 0% 0% 10%

Control del risc deri-

vat d’animals domès-

tics

77,8% 0% 10% 30% 10% 10%

Gestió de queixes i 

denúncies
77,8% 0% 0% 10% 0% 0%

Altres activitats 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Més de 20.000 

habitants

Prevenció de legio-

nel·losi
75% 0% 87,5% 0% 42,9% 0%

Control Sanitari 

d’aigües de consum 

humà

50% 0% 75% 0% 28,6% 28,6%

Control de les condi-

cions higièniques i de 

salubritat de llocs de 

convivència

25% 0% 0% 0% 57,1% 14,3%

Control d’aigües de 

lleure
50% 0% 75% 0% 28,6% 28,6%

Taula 48. Percentatge de municipis que han rebut algun tipus de suport en temes de 
protecció de cadascun dels ens segons grandària poblacional

Grandària 
poblacional

Ens públic
Recursos 
propis

Un altre 
Ajuntament

Dipsalut-
Diputació

Consell 
Comarcal

Generalitat 
de 
Catalunya

Altres 
suports

Entre 10.001 

i 20.000 habi-

tants

Control sanitari d’es-

tabliments minoristes 

d’alimentació

33,3% 0% 0% 0% 70% 0%

Control sanitari de 

restauració col·lectiva 

comercial

11,1% 0% 0% 0% 70% 0%

Control sanitari de 

restauració col·lectiva 

social

22,2% 0% 0% 0% 70% 0%

Control sanitari de 

mercats sedentaris i 

ambulants

11,1% 0% 0% 0% 30% 0%

Control del transport 

interurbà de merca-

deries i d’alimentació

0% 0% 0% 0% 10% 0%

Control i gestió de les 

plagues
77,8% 10% 70% 0% 10% 0%

Control d’animals 

periodomèstics
77,8% 10% 60% 0% 0% 10%

Control del risc deri-

vat d’animals domès-

tics

77,8% 0% 10% 30% 10% 10%

Gestió de queixes i 

denúncies
77,8% 0% 0% 10% 0% 0%

Altres activitats 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Més de 20.000 

habitants

Prevenció de legio-

nel·losi
75% 0% 87,5% 0% 42,9% 0%

Control Sanitari 

d’aigües de consum 

humà

50% 0% 75% 0% 28,6% 28,6%

Control de les condi-

cions higièniques i de 

salubritat de llocs de 

convivència

25% 0% 0% 0% 57,1% 14,3%

Control d’aigües de 

lleure
50% 0% 75% 0% 28,6% 28,6%
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Taula 48. Percentatge de municipis que han rebut algun tipus de suport en temes de 
protecció de cadascun dels ens segons grandària poblacional

Grandària 
poblacional

Ens públic
Recursos 
propis

Un altre 
Ajuntament

Dipsalut-
Diputació

Consell 
Comarcal

Generalitat 
de 
Catalunya

Altres 
suports

Més de 20.000 

habitants

Control de salubritat 

de les platges
12,5% 0% 37,5% 0% 28,6% 14,3%

Control sanitari d’es-

tabliments de pràc-

tiques de tatuatge 

micropigmentació i 

pírcing

25,0% 0% 0% 0% 42,9% 14,3%

Control sanitari d’es-

tabliments minoristes 

d’alimentació

50% 0% 12,5% 0% 57,1% 14,3%

Control sanitari de 

restauració col·lectiva 

comercial

37,5% 0% 0% 0% 71,4% 14,3%

Control sanitari de 

restauració col·lectiva 

social

25% 0% 0% 0% 85,7% 0%

Control sanitari de 

mercats sedentaris i 

ambulants

37,5% 0% 0% 0% 28,6% 14,3%

Control del transport 

interurbà de merca-

deries i d’alimentació

0% 0% 0% 0% 0% 0%

Control i gestió de les 

plagues
87,5% 12,5% 75% 0% 42,9% 14,3%

Control d’animals 

periodomèstics
75% 0% 62,5% 0% 0% 14,3%

Control del risc deri-

vat d’animals domès-

tics

75% 12,5% 0% 50% 0% 14,3%

Gestió de queixes i 

denúncies
75% 0% 12,5% 12,5% 14,3% 14,3%

Altres activitats 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Taula 48. Percentatge de municipis que han rebut algun tipus de suport en temes de 
protecció de cadascun dels ens segons grandària poblacional

Grandària 
poblacional

Ens públic
Recursos 
propis

Un altre 
Ajuntament

Dipsalut-
Diputació

Consell 
Comarcal

Generalitat 
de 
Catalunya

Altres 
suports

Més de 20.000 

habitants

Control de salubritat 

de les platges
12,5% 0% 37,5% 0% 28,6% 14,3%

Control sanitari d’es-

tabliments de pràc-

tiques de tatuatge 

micropigmentació i 

pírcing

25,0% 0% 0% 0% 42,9% 14,3%

Control sanitari d’es-

tabliments minoristes 

d’alimentació

50% 0% 12,5% 0% 57,1% 14,3%

Control sanitari de 

restauració col·lectiva 

comercial

37,5% 0% 0% 0% 71,4% 14,3%

Control sanitari de 

restauració col·lectiva 

social

25% 0% 0% 0% 85,7% 0%

Control sanitari de 

mercats sedentaris i 

ambulants

37,5% 0% 0% 0% 28,6% 14,3%

Control del transport 

interurbà de merca-

deries i d’alimentació

0% 0% 0% 0% 0% 0%

Control i gestió de les 

plagues
87,5% 12,5% 75% 0% 42,9% 14,3%

Control d’animals 

periodomèstics
75% 0% 62,5% 0% 0% 14,3%

Control del risc deri-

vat d’animals domès-

tics

75% 12,5% 0% 50% 0% 14,3%

Gestió de queixes i 

denúncies
75% 0% 12,5% 12,5% 14,3% 14,3%

Altres activitats 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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Taula 49. Percentatge de municipis que han rebut alguns tipus de suport en temes de 
protecció de cadascun dels ens segons comarca

Comarca Ens públic
Recursos 
propis

Un altre 
Ajuntament

Dipsalut-
Diputació

Consell 
Comarcal

Generalitat 
de 
Catalunya

Altres 
suports

Cerdanya Prevenció de legionel·losi 10% 0% 30% 0% 0% 10%

Control Sanitari d’aigües de con-

sum humà
90% 0% 70% 20% 0% 20%

Control de les condicions higiè-

niques i de salubritat de llocs de 

convivència

10% 0% 0% 0% 20% 10%

Control d’aigües de lleure 10% 0% 50% 0% 0% 0%

Control de salubritat de les plat-

ges
0% 0% 0% 0% 0% 0%

Control sanitari d’establiments 

de pràctiques de tatuatge micro-

pigmentació i pírcing

0% 0% 0% 0% 0% 10%

Control sanitari d’establiments 

minoristes d’alimentació
10% 0% 20% 0% 20% 10%

Control sanitari de restauració 

col·lectiva comercial
10% 0% 0% 0% 40% 10%

Control sanitari de restauració 

col·lectiva social
0% 0% 0% 0% 30% 10%

Control sanitari de mercats se-

dentaris i ambulants
0% 0% 0% 0% 0% 0%

Control del transport interurbà 

de mercaderies i d’alimentació
0% 0% 0% 0% 0% 10%

Control i gestió de les plagues 30% 0% 10% 0% 0% 0%

Control d’animals periodomès-

tics
10% 0% 0% 0% 0% 0%

Control del risc derivat d’animals 

domèstics
30% 0% 0% 50% 0% 20%

Gestió de queixes i denúncies 60% 20% 10% 10% 10% 10%

Altres activitats 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ripollès Prevenció de legionel·losi 21,1% 0% 52,6% 0% 5,6% 0%

Control Sanitari d’aigües de con-

sum humà
52,6% 0% 73,7% 0% 27,8% 0%

Control de les condicions higiè-

niques i de salubritat de llocs de 

convivència

10,5% 0% 0% 0% 38,9% 0%

Control d’aigües de lleure 21,1% 0% 68,4% 0% 0% 0%
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Taula 49. Percentatge de municipis que han rebut alguns tipus de suport en temes de 
protecció de cadascun dels ens segons comarca

Comarca Ens públic
Recursos 
propis

Un altre 
Ajuntament

Dipsalut-
Diputació

Consell 
Comarcal

Generalitat 
de 
Catalunya

Altres 
suports

Ripollès
Control de salubritat de les plat-

ges
0% 0% 0% 0% 0% 0%

Control sanitari d’establiments 

de pràctiques de tatuatge micro-

pigmentació i pírcing

0% 0% 0% 0% 0% 0%

Control sanitari d’establiments 

minoristes d’alimentació
10,5% 0% 5,3% 0% 38,9% 0%

Control sanitari de restauració 

col·lectiva comercial
10,5% 0% 0% 0% 44,4% 0%

Control sanitari de restauració 

col·lectiva social
5,3% 0% 0% 0% 38,9% 0%

Control sanitari de mercats se-

dentaris i ambulants
5,3% 0% 0% 0% 5,6% 0%

Control del transport interurbà 

de mercaderies i d’alimentació
0% 0% 0% 0% 0% 0%

Control i gestió de les plagues 31,6% 0% 47,4% 0% 0% 0%

Control d’animals periodomès-

tics
21,1% 0% 10,5% 0% 0% 0%

Control del risc derivat d’animals 

domèstics
31,6% 0% 0% 38,9% 0% 0%

Gestió de queixes i denúncies 57,9% 0% 0% 16,7% 0% 0%

Altres activitats 0% 0% 0% 0% 0% 0%

La Garrot-

xa
Prevenció de legionel·losi 52,6% 0% 78,9% 84,2% 0% 0%

Control Sanitari d’aigües de con-

sum humà
94,7% 0% 78,9% 73,7% 26,3% 5,3%

Control de les condicions higiè-

niques i de salubritat de llocs de 

convivència

10,5% 0% 5,3% 21,1% 68,4% 0%

Control d’aigües de lleure 15,8% 0% 73,7% 68,4% 0% 0%

Control de salubritat de les plat-

ges
0% 0% 0% 0% 0% 0%

Control sanitari d’establiments 

de pràctiques de tatuatge micro-

pigmentació i pírcing

5,3% 0% 0% 0% 0% 0%

Control sanitari d’establiments 

minoristes d’alimentació
15,8% 0% 0% 78,9% 0% 0%

Taula 49. Percentatge de municipis que han rebut alguns tipus de suport en temes de 
protecció de cadascun dels ens segons comarca

Comarca Ens públic
Recursos 
propis

Un altre 
Ajuntament

Dipsalut-
Diputació

Consell 
Comarcal

Generalitat 
de 
Catalunya

Altres 
suports

Ripollès
Control de salubritat de les plat-

ges
0% 0% 0% 0% 0% 0%

Control sanitari d’establiments 

de pràctiques de tatuatge micro-

pigmentació i pírcing

0% 0% 0% 0% 0% 0%

Control sanitari d’establiments 

minoristes d’alimentació
10,5% 0% 5,3% 0% 38,9% 0%

Control sanitari de restauració 

col·lectiva comercial
10,5% 0% 0% 0% 44,4% 0%

Control sanitari de restauració 

col·lectiva social
5,3% 0% 0% 0% 38,9% 0%

Control sanitari de mercats se-

dentaris i ambulants
5,3% 0% 0% 0% 5,6% 0%

Control del transport interurbà 

de mercaderies i d’alimentació
0% 0% 0% 0% 0% 0%

Control i gestió de les plagues 31,6% 0% 47,4% 0% 0% 0%

Control d’animals periodomès-

tics
21,1% 0% 10,5% 0% 0% 0%

Control del risc derivat d’animals 

domèstics
31,6% 0% 0% 38,9% 0% 0%

Gestió de queixes i denúncies 57,9% 0% 0% 16,7% 0% 0%

Altres activitats 0% 0% 0% 0% 0% 0%

La Garrot-

xa
Prevenció de legionel·losi 52,6% 0% 78,9% 84,2% 0% 0%

Control Sanitari d’aigües de con-

sum humà
94,7% 0% 78,9% 73,7% 26,3% 5,3%

Control de les condicions higiè-

niques i de salubritat de llocs de 

convivència

10,5% 0% 5,3% 21,1% 68,4% 0%

Control d’aigües de lleure 15,8% 0% 73,7% 68,4% 0% 0%

Control de salubritat de les plat-

ges
0% 0% 0% 0% 0% 0%

Control sanitari d’establiments 

de pràctiques de tatuatge micro-

pigmentació i pírcing

5,3% 0% 0% 0% 0% 0%

Control sanitari d’establiments 

minoristes d’alimentació
15,8% 0% 0% 78,9% 0% 0%
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Taula 49. Percentatge de municipis que han rebut alguns tipus de suport en temes de 
protecció de cadascun dels ens segons comarca

Comarca Ens públic
Recursos 
propis

Un altre 
Ajuntament

Dipsalut-
Diputació

Consell 
Comarcal

Generalitat 
de 
Catalunya

Altres 
suports

La Garrot-

xa

Control sanitari de restauració 

col·lectiva comercial
10,5% 0% 0% 84,2% 15,8% 0%

Control sanitari de restauració 

col·lectiva social
15,8% 0% 0% 26,3% 68,4% 0%

Control sanitari de mercats se-

dentaris i ambulants
10,5% 0% 0% 10,5% 0% 0%

Control del transport interurbà 

de mercaderies i d’alimentació
0% 0% 0% 0% 5,3% 0%

Control i gestió de les plagues 26,3% 0% 84,2% 78,9% 10,5% 0%

Control d’animals periodomès-

tics
21,1% 0% 10,5% 0% 0% 0%

Control del risc derivat d’animals 

domèstics
42,1% 0% 0% 84,2% 5,3% 0%

Gestió de queixes i denúncies 89,5% 0% 0% 68,4% 5,3% 0%

Altres activitats 10,5% 0% 0% 5,3% 0% 0%

Alt Empor-

dà
Prevenció de legionel·losi 34,4% 0% 67,2% 1,5% 9% 0%

Control Sanitari d’aigües de con-

sum humà
62,3% 0% 67,2% 1,5% 11,9% 26,9%

Control de les condicions higiè-

niques i de salubritat de llocs de 

convivència

4,9% 0% 3% 3% 56,7% 0%

Control d’aigües de lleure 19,7% 0% 58,2% 1,5% 1,5% 4,5%

Control de salubritat de les plat-

ges
13,1% 0% 13,4% 0,0% 4,5% 0%

Control sanitari d’establiments 

de pràctiques de tatuatge micro-

pigmentació i pírcing

0% 0% 0,0% 0% 1,5% 1,5%

Control sanitari d’establiments 

minoristes d’alimentació
8,2% 0% 7,5% 4,5% 44,8% 0%

Control sanitari de restauració 

col·lectiva comercial
3,3% 0% 0% 3% 64,2% 0%

Control sanitari de restauració 

col·lectiva social
4,9% 0% 0% 4,5% 55,2% 1,5%

Control sanitari de mercats se-

dentaris i ambulants
0% 0% 1,5% 1,5% 3% 0%

Taula 49. Percentatge de municipis que han rebut alguns tipus de suport en temes de 
protecció de cadascun dels ens segons comarca

Comarca Ens públic
Recursos 
propis

Un altre 
Ajuntament

Dipsalut-
Diputació

Consell 
Comarcal

Generalitat 
de 
Catalunya

Altres 
suports

La Garrot-

xa

Control sanitari de restauració 

col·lectiva comercial
10,5% 0% 0% 84,2% 15,8% 0%

Control sanitari de restauració 

col·lectiva social
15,8% 0% 0% 26,3% 68,4% 0%

Control sanitari de mercats se-

dentaris i ambulants
10,5% 0% 0% 10,5% 0% 0%

Control del transport interurbà 

de mercaderies i d’alimentació
0% 0% 0% 0% 5,3% 0%

Control i gestió de les plagues 26,3% 0% 84,2% 78,9% 10,5% 0%

Control d’animals periodomès-

tics
21,1% 0% 10,5% 0% 0% 0%

Control del risc derivat d’animals 

domèstics
42,1% 0% 0% 84,2% 5,3% 0%

Gestió de queixes i denúncies 89,5% 0% 0% 68,4% 5,3% 0%

Altres activitats 10,5% 0% 0% 5,3% 0% 0%

Alt Empor-

dà
Prevenció de legionel·losi 34,4% 0% 67,2% 1,5% 9% 0%

Control Sanitari d’aigües de con-

sum humà
62,3% 0% 67,2% 1,5% 11,9% 26,9%

Control de les condicions higiè-

niques i de salubritat de llocs de 

convivència

4,9% 0% 3% 3% 56,7% 0%

Control d’aigües de lleure 19,7% 0% 58,2% 1,5% 1,5% 4,5%

Control de salubritat de les plat-

ges
13,1% 0% 13,4% 0,0% 4,5% 0%

Control sanitari d’establiments 

de pràctiques de tatuatge micro-

pigmentació i pírcing

0% 0% 0,0% 0% 1,5% 1,5%

Control sanitari d’establiments 

minoristes d’alimentació
8,2% 0% 7,5% 4,5% 44,8% 0%

Control sanitari de restauració 

col·lectiva comercial
3,3% 0% 0% 3% 64,2% 0%

Control sanitari de restauració 

col·lectiva social
4,9% 0% 0% 4,5% 55,2% 1,5%

Control sanitari de mercats se-

dentaris i ambulants
0% 0% 1,5% 1,5% 3% 0%
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Taula 49. Percentatge de municipis que han rebut alguns tipus de suport en temes de 
protecció de cadascun dels ens segons comarca

Comarca Ens públic
Recursos 
propis

Un altre 
Ajuntament

Dipsalut-
Diputació

Consell 
Comarcal

Generalitat 
de 
Catalunya

Altres 
suports

Alt Empor-

dà

Control del transport interurbà 

de mercaderies i d’alimentació
0% 0% 0% 0% 4,5% 0%

Control i gestió de les plagues 55,7% 0% 59,7% 0% 4,5% 9%

Control d’animals periodomès-

tics
45,9% 0% 41,8% 0% 0% 7,5%

Control del risc derivat d’animals 

domèstics
31,1% 0% 1,5% 50,7% 3% 3%

Gestió de queixes i denúncies 75,4% 1,5% 4,5% 4,5% 10,4% 1,5%

Altres activitats 0% 0% 0% 0% 0% 0%

La Selva Prevenció de legionel·losi 68,2% 0% 79,2% 0% 34,8% 0%

Control Sanitari d’aigües de con-

sum humà
63,6% 0% 83,3% 0% 39,1% 39,1%

Control de les condicions higiè-

niques i de salubritat de llocs de 

convivència

4,5% 0% 4,2% 0% 60,9% 0%

Control d’aigües de lleure 50% 0% 75% 0% 8,7% 0%

Control de salubritat de les plat-

ges
0% 0% 8,3% 0% 0% 0%

Control sanitari d’establiments 

de pràctiques de tatuatge micro-

pigmentació i pírcing

4,5% 0% 0% 0% 17,4% 0%

Control sanitari d’establiments 

minoristes d’alimentació
9,1% 0% 4,2% 0% 60,9% 0%

Control sanitari de restauració 

col·lectiva comercial
4,5% 0% 0% 0% 73,9% 0%

Control sanitari de restauració 

col·lectiva social
9,1% 0% 0% 4,2% 56,5% 0%

Control sanitari de mercats se-

dentaris i ambulants
4,5% 0% 0% 0% 30,4% 0%

Control del transport interurbà 

de mercaderies i d’alimentació
0% 0% 0% 0% 8,7% 0%

Control i gestió de les plagues 81,8% 0% 75% 0% 4,3% 4,3%

Control d’animals periodomès-

tics
45,5% 0% 45,8% 4,2% 0% 4,3%

Control del risc derivat d’animals 

domèstics
45,5% 0% 0% 66,7% 4,3% 4,3%

Gestió de queixes i denúncies 77,3% 0% 4,2% 4,2% 0% 0%

Taula 49. Percentatge de municipis que han rebut alguns tipus de suport en temes de 
protecció de cadascun dels ens segons comarca

Comarca Ens públic
Recursos 
propis

Un altre 
Ajuntament

Dipsalut-
Diputació

Consell 
Comarcal

Generalitat 
de 
Catalunya

Altres 
suports

Alt Empor-

dà

Control del transport interurbà 

de mercaderies i d’alimentació
0% 0% 0% 0% 4,5% 0%

Control i gestió de les plagues 55,7% 0% 59,7% 0% 4,5% 9%

Control d’animals periodomès-

tics
45,9% 0% 41,8% 0% 0% 7,5%

Control del risc derivat d’animals 

domèstics
31,1% 0% 1,5% 50,7% 3% 3%

Gestió de queixes i denúncies 75,4% 1,5% 4,5% 4,5% 10,4% 1,5%

Altres activitats 0% 0% 0% 0% 0% 0%

La Selva Prevenció de legionel·losi 68,2% 0% 79,2% 0% 34,8% 0%

Control Sanitari d’aigües de con-

sum humà
63,6% 0% 83,3% 0% 39,1% 39,1%

Control de les condicions higiè-

niques i de salubritat de llocs de 

convivència

4,5% 0% 4,2% 0% 60,9% 0%

Control d’aigües de lleure 50% 0% 75% 0% 8,7% 0%

Control de salubritat de les plat-

ges
0% 0% 8,3% 0% 0% 0%

Control sanitari d’establiments 

de pràctiques de tatuatge micro-

pigmentació i pírcing

4,5% 0% 0% 0% 17,4% 0%

Control sanitari d’establiments 

minoristes d’alimentació
9,1% 0% 4,2% 0% 60,9% 0%

Control sanitari de restauració 

col·lectiva comercial
4,5% 0% 0% 0% 73,9% 0%

Control sanitari de restauració 

col·lectiva social
9,1% 0% 0% 4,2% 56,5% 0%

Control sanitari de mercats se-

dentaris i ambulants
4,5% 0% 0% 0% 30,4% 0%

Control del transport interurbà 

de mercaderies i d’alimentació
0% 0% 0% 0% 8,7% 0%

Control i gestió de les plagues 81,8% 0% 75% 0% 4,3% 4,3%

Control d’animals periodomès-

tics
45,5% 0% 45,8% 4,2% 0% 4,3%

Control del risc derivat d’animals 

domèstics
45,5% 0% 0% 66,7% 4,3% 4,3%

Gestió de queixes i denúncies 77,3% 0% 4,2% 4,2% 0% 0%
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Taula 49. Percentatge de municipis que han rebut alguns tipus de suport en temes de 
protecció de cadascun dels ens segons comarca

Comarca Ens públic
Recursos 
propis

Un altre 
Ajuntament

Dipsalut-
Diputació

Consell 
Comarcal

Generalitat 
de 
Catalunya

Altres 
suports

La Selva Altres activitats 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Gironès Prevenció de legionel·losi 46,2% 0% 84,6% 0% 11,5% 0%

Control Sanitari d’aigües de con-

sum humà
57,7% 0% 65,4% 0% 11,5% 30,8%

Control de les condicions higiè-

niques i de salubritat de llocs de 

convivència

11,5% 0% 0% 0% 34,6% 3,8%

Control d’aigües de lleure 23,1% 0% 61,5% 0% 3,8% 3,8%

Control de salubritat de les plat-

ges
0% 0% 0% 0% 0% 0%

Control sanitari d’establiments 

de pràctiques de tatuatge micro-

pigmentació i pírcing

3,8% 0% 0% 0% 3,8% 3,8%

Control sanitari d’establiments 

minoristes d’alimentació
7,7% 0% 0% 0% 42,3% 3,8%

Control sanitari de restauració 

col·lectiva comercial
7,7% 0% 0% 0% 50% 3,8%

Control sanitari de restauració 

col·lectiva social
7,7% 0% 0% 0% 42,3% 0%

Control sanitari de mercats se-

dentaris i ambulants
11,5% 0% 0% 0% 7,7% 3,8%

Control del transport interurbà 

de mercaderies i d’alimentació
0% 0% 0% 0% 3,8% 0%

Control i gestió de les plagues 80,8% 3,8% 57,7% 0% 7,7% 19,2%

Control d’animals periodomès-

tics
50% 0% 38,5% 0% 0% 19,2%

Control del risc derivat d’animals 

domèstics
15,4% 3,8% 0% 61,5% 0% 7,7%

Gestió de queixes i denúncies 84,6% 0% 0% 0% 7,7% 3,8%

Altres activitats 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Pla de 

l’Estany
Prevenció de legionel·losi 27,3% 9,1% 81,8% 9,1% 9,1% 0%

Control Sanitari d’aigües de con-

sum humà
45,5% 9,1% 72,7% 9,1% 9,1% 18,2%

Control de les condicions higiè-

niques i de salubritat de llocs de 

convivència

0% 0% 0% 9,1% 45,5% 0%

Taula 49. Percentatge de municipis que han rebut alguns tipus de suport en temes de 
protecció de cadascun dels ens segons comarca

Comarca Ens públic
Recursos 
propis

Un altre 
Ajuntament

Dipsalut-
Diputació

Consell 
Comarcal

Generalitat 
de 
Catalunya

Altres 
suports

La Selva Altres activitats 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Gironès Prevenció de legionel·losi 46,2% 0% 84,6% 0% 11,5% 0%

Control Sanitari d’aigües de con-

sum humà
57,7% 0% 65,4% 0% 11,5% 30,8%

Control de les condicions higiè-

niques i de salubritat de llocs de 

convivència

11,5% 0% 0% 0% 34,6% 3,8%

Control d’aigües de lleure 23,1% 0% 61,5% 0% 3,8% 3,8%

Control de salubritat de les plat-

ges
0% 0% 0% 0% 0% 0%

Control sanitari d’establiments 

de pràctiques de tatuatge micro-

pigmentació i pírcing

3,8% 0% 0% 0% 3,8% 3,8%

Control sanitari d’establiments 

minoristes d’alimentació
7,7% 0% 0% 0% 42,3% 3,8%

Control sanitari de restauració 

col·lectiva comercial
7,7% 0% 0% 0% 50% 3,8%

Control sanitari de restauració 

col·lectiva social
7,7% 0% 0% 0% 42,3% 0%

Control sanitari de mercats se-

dentaris i ambulants
11,5% 0% 0% 0% 7,7% 3,8%

Control del transport interurbà 

de mercaderies i d’alimentació
0% 0% 0% 0% 3,8% 0%

Control i gestió de les plagues 80,8% 3,8% 57,7% 0% 7,7% 19,2%

Control d’animals periodomès-

tics
50% 0% 38,5% 0% 0% 19,2%

Control del risc derivat d’animals 

domèstics
15,4% 3,8% 0% 61,5% 0% 7,7%

Gestió de queixes i denúncies 84,6% 0% 0% 0% 7,7% 3,8%

Altres activitats 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Pla de 

l’Estany
Prevenció de legionel·losi 27,3% 9,1% 81,8% 9,1% 9,1% 0%

Control Sanitari d’aigües de con-

sum humà
45,5% 9,1% 72,7% 9,1% 9,1% 18,2%

Control de les condicions higiè-

niques i de salubritat de llocs de 

convivència

0% 0% 0% 9,1% 45,5% 0%
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Taula 49. Percentatge de municipis que han rebut alguns tipus de suport en temes de 
protecció de cadascun dels ens segons comarca

Comarca Ens públic
Recursos 
propis

Un altre 
Ajuntament

Dipsalut-
Diputació

Consell 
Comarcal

Generalitat 
de 
Catalunya

Altres 
suports

Pla de 

l’Estany
Control d’aigües de lleure 18,2% 9,1% 72,7% 0% 0% 9,1%

Control de salubritat de les plat-

ges
0% 0% 0% 0% 0% 0%

Control sanitari d’establiments 

de pràctiques de tatuatge micro-

pigmentació i pírcing

0% 0% 0% 0% 18,2% 0%

Control sanitari d’establiments 

minoristes d’alimentació
9,1% 0% 9,1% 0% 36,4% 0%

Control sanitari de restauració 

col·lectiva comercial
0% 0% 0% 9,1% 36,4% 0%

Control sanitari de restauració 

col·lectiva social
0% 0% 0% 9,1% 45,5% 0%

Control sanitari de mercats se-

dentaris i ambulants
0% 0% 0% 0% 0% 0%

Control del transport interurbà 

de mercaderies i d’alimentació
0% 0% 0% 0% 0% 0%

Control i gestió de les plagues 9,1% 9,1% 27,3% 0% 0% 9,1%

Control d’animals periodomès-

tics
9,1% 9,1% 18,2% 0% 0% 0%

Control del risc derivat d’animals 

domèstics
0% 0% 9,1% 27,3% 0% 0%

Gestió de queixes i denúncies 54,5% 0% 0% 9,1% 0% 0%

Altres activitats 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Baix Em-

pordà
Prevenció de legionel·losi 35,3% 0% 63,9% 0% 22,2% 0%

Control Sanitari d’aigües de con-

sum humà
44,1% 0% 63,9% 0% 25% 44,4%

Control de les condicions higiè-

niques i de salubritat de llocs de 

convivència

2,9% 0% 0% 2,8% 55,6% 2,8%

Control d’aigües de lleure 8,8% 0% 47,2% 0% 2,8% 5,6%

Control de salubritat de les plat-

ges
8,8% 0% 25% 0% 13,9% 2,8%

Control sanitari d’establiments 

de pràctiques de tatuatge micro-

pigmentació i pírcing

0% 0% 0,0% 0% 11,1% 0%

Taula 49. Percentatge de municipis que han rebut alguns tipus de suport en temes de 
protecció de cadascun dels ens segons comarca

Comarca Ens públic
Recursos 
propis

Un altre 
Ajuntament

Dipsalut-
Diputació

Consell 
Comarcal

Generalitat 
de 
Catalunya

Altres 
suports

Pla de 

l’Estany
Control d’aigües de lleure 18,2% 9,1% 72,7% 0% 0% 9,1%

Control de salubritat de les plat-

ges
0% 0% 0% 0% 0% 0%

Control sanitari d’establiments 

de pràctiques de tatuatge micro-

pigmentació i pírcing

0% 0% 0% 0% 18,2% 0%

Control sanitari d’establiments 

minoristes d’alimentació
9,1% 0% 9,1% 0% 36,4% 0%

Control sanitari de restauració 

col·lectiva comercial
0% 0% 0% 9,1% 36,4% 0%

Control sanitari de restauració 

col·lectiva social
0% 0% 0% 9,1% 45,5% 0%

Control sanitari de mercats se-

dentaris i ambulants
0% 0% 0% 0% 0% 0%

Control del transport interurbà 

de mercaderies i d’alimentació
0% 0% 0% 0% 0% 0%

Control i gestió de les plagues 9,1% 9,1% 27,3% 0% 0% 9,1%

Control d’animals periodomès-

tics
9,1% 9,1% 18,2% 0% 0% 0%

Control del risc derivat d’animals 

domèstics
0% 0% 9,1% 27,3% 0% 0%

Gestió de queixes i denúncies 54,5% 0% 0% 9,1% 0% 0%

Altres activitats 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Baix Em-

pordà
Prevenció de legionel·losi 35,3% 0% 63,9% 0% 22,2% 0%

Control Sanitari d’aigües de con-

sum humà
44,1% 0% 63,9% 0% 25% 44,4%

Control de les condicions higiè-

niques i de salubritat de llocs de 

convivència

2,9% 0% 0% 2,8% 55,6% 2,8%

Control d’aigües de lleure 8,8% 0% 47,2% 0% 2,8% 5,6%

Control de salubritat de les plat-

ges
8,8% 0% 25% 0% 13,9% 2,8%

Control sanitari d’establiments 

de pràctiques de tatuatge micro-

pigmentació i pírcing

0% 0% 0,0% 0% 11,1% 0%
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Taula 49. Percentatge de municipis que han rebut alguns tipus de suport en temes de 
protecció de cadascun dels ens segons comarca

Comarca Ens públic
Recursos 
propis

Un altre 
Ajuntament

Dipsalut-
Diputació

Consell 
Comarcal

Generalitat 
de 
Catalunya

Altres 
suports

Baix Em-

pordà

Control sanitari d’establiments 

minoristes d’alimentació
5,9% 0% 0% 0% 44,4% 0%

Control sanitari de restauració 

col·lectiva comercial
0% 0% 0% 0% 55,6% 0%

Control sanitari de restauració 

col·lectiva social
0% 0% 0% 0% 36,1% 0%

Control sanitari de mercats se-

dentaris i ambulants
0% 0% 0% 0% 11,1% 2,8%

Control del transport interurbà 

de mercaderies i d’alimentació
0% 0% 0% 0% 5,6% 0%

Control i gestió de les plagues 55,9% 0% 69,4% 0% 5,6% 13,9%

Control d’animals periodomès-

tics
55,9% 0% 55,6% 0% 2,8% 2,8%

Control del risc derivat d’animals 

domèstics
41,2% 0% 0% 33,3% 8,3% 5,6%

Gestió de queixes i denúncies 79,4% 0% 2,8% 0% 2,8% 2,8%

Altres activitats 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Osona Prevenció de legionel·losi 66,7% 0% 66,7% 33,3% 0% 0%

Control Sanitari d’aigües de con-

sum humà
66,7% 0% 100,0% 0% 0% 0%

Control de les condicions higiè-

niques i de salubritat de llocs de 

convivència

0,0% 0% 0% 0% 33,3% 0%

Control d’aigües de lleure 33,3% 0% 100% 0% 33,3% 0%

Control de salubritat de les plat-

ges
0% 0% 0% 0% 0% 0%

Control sanitari d’establiments 

de pràctiques de tatuatge micro-

pigmentació i pírcing

0% 0% 0% 0% 0% 0%

Control sanitari d’establiments 

minoristes d’alimentació
0% 0% 0% 33,3% 66,7% 0%

Control sanitari de restauració 

col·lectiva comercial
0% 0% 0% 0% 66,7% 0%

Control sanitari de restauració 

col·lectiva social
0% 0% 0% 0% 66,7% 0%

Control sanitari de mercats se-

dentaris i ambulants
0% 0% 0% 0% 0% 0%

Taula 49. Percentatge de municipis que han rebut alguns tipus de suport en temes de 
protecció de cadascun dels ens segons comarca

Comarca Ens públic
Recursos 
propis

Un altre 
Ajuntament

Dipsalut-
Diputació

Consell 
Comarcal

Generalitat 
de 
Catalunya

Altres 
suports

Baix Em-

pordà

Control sanitari d’establiments 

minoristes d’alimentació
5,9% 0% 0% 0% 44,4% 0%

Control sanitari de restauració 

col·lectiva comercial
0% 0% 0% 0% 55,6% 0%

Control sanitari de restauració 

col·lectiva social
0% 0% 0% 0% 36,1% 0%

Control sanitari de mercats se-

dentaris i ambulants
0% 0% 0% 0% 11,1% 2,8%

Control del transport interurbà 

de mercaderies i d’alimentació
0% 0% 0% 0% 5,6% 0%

Control i gestió de les plagues 55,9% 0% 69,4% 0% 5,6% 13,9%

Control d’animals periodomès-

tics
55,9% 0% 55,6% 0% 2,8% 2,8%

Control del risc derivat d’animals 

domèstics
41,2% 0% 0% 33,3% 8,3% 5,6%

Gestió de queixes i denúncies 79,4% 0% 2,8% 0% 2,8% 2,8%

Altres activitats 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Osona Prevenció de legionel·losi 66,7% 0% 66,7% 33,3% 0% 0%

Control Sanitari d’aigües de con-

sum humà
66,7% 0% 100,0% 0% 0% 0%

Control de les condicions higiè-

niques i de salubritat de llocs de 

convivència

0,0% 0% 0% 0% 33,3% 0%

Control d’aigües de lleure 33,3% 0% 100% 0% 33,3% 0%

Control de salubritat de les plat-

ges
0% 0% 0% 0% 0% 0%

Control sanitari d’establiments 

de pràctiques de tatuatge micro-

pigmentació i pírcing

0% 0% 0% 0% 0% 0%

Control sanitari d’establiments 

minoristes d’alimentació
0% 0% 0% 33,3% 66,7% 0%

Control sanitari de restauració 

col·lectiva comercial
0% 0% 0% 0% 66,7% 0%

Control sanitari de restauració 

col·lectiva social
0% 0% 0% 0% 66,7% 0%

Control sanitari de mercats se-

dentaris i ambulants
0% 0% 0% 0% 0% 0%
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Taula 49. Percentatge de municipis que han rebut alguns tipus de suport en temes de 
protecció de cadascun dels ens segons comarca

Comarca Ens públic
Recursos 
propis

Un altre 
Ajuntament

Dipsalut-
Diputació

Consell 
Comarcal

Generalitat 
de 
Catalunya

Altres 
suports

Osona
Control del transport interurbà 

de mercaderies i d’alimentació
0% 0% 0% 0% 0% 0%

Control i gestió de les plagues 66,7% 0% 33,3% 33,3% 0% 0%

Control d’animals periodomès-

tics
0% 0% 0% 0% 0% 0%

Control del risc derivat d’animals 

domèstics
0% 0% 0% 66,7% 0% 0%

Gestió de queixes i denúncies 100,0% 0% 0% 0% 0% 0%

Altres activitats 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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Taula 50. Ens públic de referència al qual s’adreça l’Ajuntament per assessorament en 
temes de promoció de la salut pública per grandària poblacional

Grandària poblacional Ens públic Freqüència Percentatge
Menys de 500 habitants Un altre ajuntament 0 0

Dipsalut-Diputació 57 73,1

Consell Comarcal 16 20,5

Generalitat de Catalunya 3 3,8

Altres 2 2,6

Universitats 0 0

Total 78 100

Entre 501 i 1.000 habitants Un altre ajuntament 1 2,4

Dipsalut-Diputació 35 83,3

Consell Comarcal 2 4,8

Generalitat de Catalunya 3 7,1

Altres 1 2,4

Universitats 0 0

Total 42 100

Entre 1.001 i 5.000 habitants Un altre ajuntament 0 0
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Taula 50. Ens públic de referència al qual s’adreça l’Ajuntament per assessorament en 
temes de promoció de la salut pública per grandària poblacional

Grandària poblacional Ens públic Freqüència Percentatge
Entre 1.001 i 5000 habitants Dipsalut-Diputació 47 83,9

Consell Comarcal 6 10,7

Generalitat de Catalunya 0 0

Altres 3 5,4

Universitats 0 0

Total 56 100

Entre 5.001 i 10.000 habitants Un altre ajuntament 0 0

Dipsalut-Diputació 9 75

Consell Comarcal 2 16,7

Generalitat de Catalunya 1 8,3

Altres 0 0

Universitats 0 0

Total 12 100

Entre 10.001 i 20.000 habitants Un altre ajuntament 0 0

Dipsalut-Diputació 7 77,8

Consell Comarcal 1 11,1

Generalitat de Catalunya 1 11,1

Altres 0 0

Universitats 0 0

Total 9 100

Més de 20.000 habitants Un altre ajuntament 0 0

Dipsalut-Diputació 1 12,5

Consell Comarcal 0 0

Generalitat de Catalunya 6 75

Altres 1 12,5

Universitats 0 0

Total 8 100

Taula 51. Ens públic de referència al qual s’adreça l’Ajuntament per assessorament en 
temes de promoció de la salut pública per comarques

Comarca Ens públic Freqüència Percentatge
Cerdanya Un altre ajuntament 0 0

Dipsalut-Diputació 9 90

Consell Comarcal 1 10
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Taula 51. Ens públic de referència al qual s’adreça l’Ajuntament per assessorament en 
temes de promoció de la salut pública per comarques

Comarca Ens públic Freqüència Percentatge
Cerdanya Generalitat de Catalunya 0 0

Altres 0 0

Universitats 0 0

Total 10 100

Ripollès Un altre ajuntament 0 0

Dipsalut-Diputació 11 64,7

Consell Comarcal 2 11,8

Generalitat de Catalunya 2 11,8

Altres 2 11,8

Universitats 0 0

Total 17 100

La Garrotxa Un altre ajuntament 0 0

Dipsalut-Diputació 9 47,4

Consell Comarcal 9 47,4

Generalitat de Catalunya 0 0

Altres 1 5,3

Universitats 0 0

Total 19 100

Alt Empordà Un altre ajuntament 0 0

Dipsalut-Diputació 53 81,5

Consell Comarcal 7 10,8

Generalitat de Catalunya 3 4,6

Altres 2 3,1

Universitats 0 0

Total 65 100

La Selva Un altre ajuntament 0 0

Dipsalut-Diputació 19 82,6

Consell Comarcal 0 0

Generalitat de Catalunya 3 13,0

Altres 1 4,3

Universitats 0 0

Total 23 100

Gironès Un altre ajuntament 0 0

Dipsalut-Diputació 20 80

Consell Comarcal 1 4

Generalitat de Catalunya 3 12

Altres 1 4
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Taula 51. Ens públic de referència al qual s’adreça l’Ajuntament per assessorament en 
temes de promoció de la salut pública per comarques

Comarca Ens públic Freqüència Percentatge
Gironès Universitats 0 0

Total 25 100

Pla de l’Estany Un altre ajuntament 0 0

Dipsalut-Diputació 9 90

Consell Comarcal 0 0

Generalitat de Catalunya 1 10

Altres 0 0

Universitats 0 0

Total 10 100

Baix Empordà Un altre ajuntament 1 3

Dipsalut-Diputació 23 69,7

Consell Comarcal 7 21,2

Generalitat de Catalunya 2 6,1

Altres 0 0

Universitats 0 0

Total 33 100

Osona Un altre ajuntament 0 0

Dipsalut-Diputació 3 100

Consell Comarcal 0 0

Generalitat de Catalunya 0 0

Altres 0 0

Universitats 0 0

Total 3 100



107

RESULTATS I DISCUSSIÓ

Taula 52. Nombre de municipis que realitzen les següents activitats de promoció 
(N=204)

Sí No Total
Foment de l’activitat física 164 40 204

Foment de l’alimentació saludable 101 103 204

Foment per la prevenció d’accidents 61 143 204

Foment per la prevenció de violències 93 111 204

Foment per la prevenció de l’ús/abús de drogues 90 114 204

Foment de la salut bucodental 131 73 204

Foment de la salut mental i psicosocial 50 154 204

Foment de la salut afectiva, sexual i reproductiva 51 153 204

Foment de la salut infantil i dels adolescents 67 137 204

Foment de la salut i família 62 142 204

Foment de l’envelliment saludable 115 89 204

Foment de l’atenció de col·lectius vulnerables 75 129 204

Foment de l’educació per la salut 73 131 204
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Taula 53. Percentatge de municipis que realitzen les següents activitats de promoció 
segons grandària poblacional

Grandària poblacional Activitats de promoció Sí
Menys de 500 habitants Foment de l’activitat física 66,7%

(78 municipis) Foment de l’alimentació saludable 30,8%

Foment per la prevenció d’accidents 16,7%

Foment per la prevenció de violències 29,5%

Foment per la prevenció de l’ús/abús de drogues 23,1%

Foment de la salut bucodental 32,1%

Foment de la salut mental i psicosocial 12,8%

Foment de la salut afectiva, sexual i reproductiva 12,8%

Foment de la salut infantil i dels adolescents 19,2%

Foment de la salut i família 17,9%

Foment de l’envelliment saludable 48,7%

Foment de l’atenció de col·lectius vulnerables 29,5%

Foment de l’educació per la salut 16,7%

Entre 501 i 1.000 habitants Foment de l’activitat física 76,7%

(43 municipis) Foment de l’alimentació saludable 41,9%

Foment per la prevenció d’accidents 16,3%

Foment per la prevenció de violències 34,9%

Foment per la prevenció de l’ús/abús de drogues 44,2%

Foment de la salut bucodental 67,4%

Foment de la salut mental i psicosocial 14%

Foment de la salut afectiva, sexual i reproductiva 18,6%

Foment de la salut infantil i dels adolescents 25,6%

Foment de la salut i família 27,9%

Foment de l’envelliment saludable 58,1%

Foment de l’atenció de col·lectius vulnerables 25,6%

Foment de l’educació per la salut 34,9%

Entre 1.001 i 5.000 habitants Foment de l’activitat física 92,5%

(53 municipis) Foment de l’alimentació saludable 66%

Foment per la prevenció d’accidents 39,6%

Foment per la prevenció de violències 58,5%

Foment per la prevenció de l’ús/abús de drogues 52,8%

Foment de la salut bucodental 88,7%
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Taula 53. Percentatge de municipis que realitzen les següents activitats de promoció 
segons grandària poblacional

Grandària poblacional Activitats de promoció Sí
Entre 1.001 i 5.000 habitants Foment de la salut mental i psicosocial 28,3%

(53 municipis) Foment de la salut afectiva, sexual i reproductiva 28,3%

Foment de la salut infantil i dels adolescents 35,8%

Foment de la salut i família 32,1%

Foment de l’envelliment saludable 56,6%

Foment de l’atenció de col·lectius vulnerables 41,5%

Foment de l’educació per la salut 47,2%

Entre 5.001 i 10.000 habitants Foment de l’activitat física 100%

(13 municipis) Foment de l’alimentació saludable 84,6%

Foment per la prevenció d’accidents 53,8%

Foment per la prevenció de violències 84,6%

Foment per la prevenció de l’ús/abús de drogues 69,2%

Foment de la salut bucodental 100%

Foment de la salut mental i psicosocial 46,2%

Foment de la salut afectiva, sexual i reproductiva 30,8%

Foment de la salut infantil i dels adolescents 61,5%

Foment de la salut i família 53,8%

Foment de l’envelliment saludable 61,5%

Foment de l’atenció de col·lectius vulnerables 69,2%

Foment de l’educació per la salut 69,2%

Entre 10.001 i 20.000 habitants Foment de l’activitat física 100%

(9 municipis) Foment de l’alimentació saludable 77,8%

Foment per la prevenció d’accidents 77,8%

Foment per la prevenció de violències 66,7%

Foment per la prevenció de l’ús/abús de drogues 88,9%

Foment de la salut bucodental 100%

Foment de la salut mental i psicosocial 77,8%

Foment de la salut afectiva, sexual i reproductiva 77,8%

Foment de la salut infantil i dels adolescents 77,8%

Foment de la salut i família 66,7%

Foment de l’envelliment saludable 77,8%

Foment de l’atenció de col·lectius vulnerables 44,4%

Foment de l’educació per la salut 44,4%

Més de 20.000 habitants Foment de l’activitat física 100%

(8 municipis) Foment de l’alimentació saludable 75%

Foment per la prevenció d’accidents 75%

Foment per la prevenció de violències 87,5%
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Taula 53. Percentatge de municipis que realitzen les següents activitats de promoció 
segons grandària poblacional

Grandària poblacional Activitats de promoció Sí
Més de 20.000 habitants Foment per la prevenció de l’ús/abús de drogues 100%

(8 municipis) Foment de la salut bucodental 100%

Foment de la salut mental i psicosocial 75%

Foment de la salut afectiva, sexual i reproductiva 87,5%

Foment de la salut infantil i dels adolescents 87,5%

Foment de la salut i família 75,0%

Foment de l’envelliment saludable 87,5%

Foment de l’atenció de col·lectius vulnerables 75%

Foment de l’educació per la salut 87,5%

Taula 54. Percentatge de municipis que realitzen les següents activitats de promoció 
per comarques

Comarca Activitats de promoció Sí
Cerdanya Foment de l’activitat física 70%

(10 municipis) Foment de l’alimentació saludable 40%

Foment per la prevenció d’accidents 30%

Foment per la prevenció de violències 20%

Foment per la prevenció de l’ús/abús de drogues 20%

Foment de la salut bucodental 50%

Foment de la salut mental i psicosocial 0%

Foment de la salut afectiva, sexual i reproductiva 10%

Foment de la salut infantil i dels adolescents 20%

Foment de la salut i família 30%

Foment de l’envelliment saludable 30%

Foment de l’atenció de col·lectius vulnerables 20%

Foment de l’educació per la salut 50%

Ripollès Foment de l’activitat física 57,9%

(19 municipis) Foment de l’alimentació saludable 15,8%

Foment per la prevenció d’accidents 36,8%

Foment per la prevenció de violències 57,9%

Foment per la prevenció de l’ús/abús de drogues 47,4%

Foment de la salut bucodental 57,9%

Foment de la salut mental i psicosocial 26,3%
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Taula 54. Percentatge de municipis que realitzen les següents activitats de promoció 
per comarques

Comarca Activitats de promoció Sí
Cerdanya Foment de la salut afectiva, sexual i reproductiva 10%

(10 municipis) Foment de la salut infantil i dels adolescents 20%

Foment de la salut i família 30%

Foment de l’envelliment saludable 30%

Foment de l’atenció de col·lectius vulnerables 20%

Foment de l’educació per la salut 50%

Ripollès Foment de l’activitat física 57,9%

(19 municipis) Foment de l’alimentació saludable 15,8%

Foment per la prevenció d’accidents 36,8%

Foment per la prevenció de violències 57,9%

Foment per la prevenció de l’ús/abús de drogues 47,4%

Foment de la salut bucodental 57,9%

Foment de la salut mental i psicosocial 26,3%

Foment de la salut afectiva, sexual i reproductiva 36,8%

Foment de la salut infantil i dels adolescents 36,8%

Foment de la salut i família 26,3%

Foment de l’envelliment saludable 47,4%

Foment de l’atenció de col·lectius vulnerables 36,8%

Foment de l’educació per la salut 21,1%

La Garrotxa Foment de l’activitat física 78,9%

(19 municipis) Foment de l’alimentació saludable 73,7%

Foment per la prevenció d’accidents 26,3%

Foment per la prevenció de violències 26,3%

Foment per la prevenció de l’ús/abús de drogues 31,6%

Foment de la salut bucodental 47,4%

Foment de la salut mental i psicosocial 10,5%

Foment de la salut afectiva, sexual i reproductiva 21,1%

Foment de la salut infantil i dels adolescents 31,6%

Foment de la salut i família 21,1%

Foment de l’envelliment saludable 52,6%

Foment de l’atenció de col·lectius vulnerables 36,8%

Foment de l’educació per la salut 47,4%

Alt Empordà Foment de l’activitat física 88,5%

(61 municipis) Foment de l’alimentació saludable 42,6%

Foment per la prevenció d’accidents 19,7%

Foment per la prevenció de violències 34,4%

Foment per la prevenció de l’ús/abús de drogues 41%
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Taula 54. Percentatge de municipis que realitzen les següents activitats de promoció 
per comarques

Comarca Activitats de promoció Sí
Alt Empordà Foment de la salut bucodental 72,1%

(61 municipis) Foment de la salut mental i psicosocial 18%

Foment de la salut afectiva, sexual i reproductiva 14,8%

Foment de la salut infantil i dels adolescents 26,2%

Foment de la salut i família 29,5%

Foment de l’envelliment saludable 72,1%

Foment de l’atenció de col·lectius vulnerables 26,2%

Foment de l’educació per la salut 26,2%

La Selva Foment de l’activitat física 95,5%

(22 municipis) Foment de l’alimentació saludable 68,2%

Foment per la prevenció d’accidents 40,9%

Foment per la prevenció de violències 68,2%

Foment per la prevenció de l’ús/abús de drogues 63,6%

Foment de la salut bucodental 86,4%

Foment de la salut mental i psicosocial 40,9%

Foment de la salut afectiva, sexual i reproductiva 40,9%

Foment de la salut infantil i dels adolescents 50%

Foment de la salut i família 45,5%

Foment de l’envelliment saludable 54,5%

Foment de l’atenció de col·lectius vulnerables 45,5%

Foment de l’educació per la salut 50%

Gironès Foment de l’activitat física 76%

(25 municipis) Foment de l’alimentació saludable 60%

Foment per la prevenció d’accidents 40%

Foment per la prevenció de violències 48%

Foment per la prevenció de l’ús/abús de drogues 44%

Foment de la salut bucodental 60%

Foment de la salut mental i psicosocial 36%

Foment de la salut afectiva, sexual i reproductiva 32%

Foment de la salut infantil i dels adolescents 36%

Foment de la salut i família 32%

Foment de l’envelliment saludable 52%

Foment de l’atenció de col·lectius vulnerables 44%

Foment de l’educació per la salut 52%

Pla de l’Estany Foment de l’activitat física 81,8%

(11 municipis) Foment de l’alimentació saludable 36,4%

Foment per la prevenció d’accidents 27,3%
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Taula 54. Percentatge de municipis que realitzen les següents activitats de promoció 
per comarques

Comarca Activitats de promoció Sí
Pla de l’Estany Foment per la prevenció de violències 54,5%

(11 municipis) Foment per la prevenció de l’ús/abús de drogues 63,6%

Foment de la salut bucodental 72,7%

Foment de la salut mental i psicosocial 36,4%

Foment de la salut afectiva, sexual i reproductiva 18,2%

Foment de la salut infantil i dels adolescents 27,3%

Foment de la salut i família 27,3%

Foment de l’envelliment saludable 54,5%

Foment de l’atenció de col·lectius vulnerables 45,5%

Foment de l’educació per la salut 45,5%

Baix Empordà Foment de l’activitat física 76,5%

(34 municipis) Foment de l’alimentació saludable 50%

Foment per la prevenció d’accidents 29,4%

Foment per la prevenció de violències 55,9%

Foment per la prevenció de l’ús/abús de drogues 44,1%

Foment de la salut bucodental 55,9%

Foment de la salut mental i psicosocial 29,4%

Foment de la salut afectiva, sexual i reproductiva 32,4%

Foment de la salut infantil i dels adolescents 35,3%

Foment de la salut i família 32,4%

Foment de l’envelliment saludable 47,1%

Foment de l’atenció de col·lectius vulnerables 47,1%

Foment de l’educació per la salut 26,5%

Osona Foment de l’activitat física 66,7%

(3 municipis) Foment de l’alimentació saludable 100%

Foment per la prevenció d’accidents 66,7%

Foment per la prevenció de violències 66,7%

Foment per la prevenció de l’ús/abús de drogues 33,3%

Foment de la salut bucodental 33,3%

Foment de la salut mental i psicosocial 0%

Foment de la salut afectiva, sexual i reproductiva 0%

Foment de la salut infantil i dels adolescents 33,3%

Foment de la salut i família 0%

Foment de l’envelliment saludable 66,7%

Foment de l’atenció de col·lectius vulnerables 33,3%

Foment de l’educació per la salut 33,3%
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Taula 55. Percentatge de municipis que han rebut algun tipus de suport en temes de 
promoció de cadascun dels ens segons grandària poblacional
Grandària 
poblacional

Ens públic
Recursos 
propis

Un altre 
Ajuntament

Dipsalut-
Diputació

Consell 
Comarcal

Generalitat de 
Catalunya

Altres 
suports

Menys de 500 

habitants

Foment de l’activitat 

física
39,7% 1,3% 38,5% 24,4% 1,3% 5,1%

(78 municipis)
Foment de l’alimenta-

ció saludable
15,4% 0% 11,5% 7,7% 2,6% 3,8%

Foment per la preven-

ció d’accidents
3,8% 0% 1,3% 5,1% 6,4% 0%

Foment per la preven-

ció de violències
2,6% 1,3% 0% 15,4% 10,3% 2,6%

Foment per la preven-

ció de l’ús/abús de 

drogues

0% 1,3% 0% 16,7% 5,1% 1,3%

Foment de la salut bu-

codental
1,3% 0% 28,2% 0% 6,4% 0%

Foment de la salut 

mental i psicosocial
0% 1,3% 0% 9% 0% 2,6%

Foment de la salut 

afectiva, sexual i repro-

ductiva

0% 1,3% 0% 10,3% 1,3% 0%

Foment de la salut in-

fantil i dels adolescents
2,6% 1,3% 1,3% 12,8% 1,3% 2,6%

Foment de la salut i 

família
2,6% 1,3% 0% 5,1% 7,7% 2,6%

Foment de l’envelli-

ment saludable
23,1% 1,3% 12,8% 24,4% 3,8% 7,7%
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Taula 55. Percentatge de municipis que han rebut algun tipus de suport en temes de 
promoció de cadascun dels ens segons grandària poblacional
Grandària 
poblacional

Ens públic
Recursos 
propis

Un altre 
Ajuntament

Dipsalut-
Diputació

Consell 
Comarcal

Generalitat de 
Catalunya

Altres 
suports

Menys de 500 

habitants

Foment de l’atenció de 

col·lectius vulnerables
9% 1,3% 1,3% 15,4% 2,6% 3,8%

(78 municipis)
Foment de l’educació 

per la salut
3,8% 0% 12,8% 1,3% 1,3% 2,6%

Entre 501 i 

1.000 habitants

Foment de l’activitat 

física
37,2% 0% 46,5% 34,9% 0% 14%

(43 municipis)
Foment de l’alimenta-

ció saludable
16,3% 0% 11,6% 7% 4,7% 11,6%

Foment per la preven-

ció d’accidents
2,3% 0% 0% 0% 9,3% 4,7%

Foment per la preven-

ció de violències
9,3% 0% 0% 18,6% 14% 0%

Foment per la preven-

ció de l’ús/abús de 

drogues

11,6% 0% 4,7% 25,6% 11,6% 2,3%

Foment de la salut bu-

codental
0% 0% 60,5% 2,3% 7% 2,3%

Foment de la salut 

mental i psicosocial
7% 0% 2,3% 2,3% 0% 4,7%

Foment de la salut 

afectiva, sexual i repro-

ductiva

11,6% 0% 0% 9,3% 2,3% 2,3%

Foment de la salut in-

fantil i dels adolescents
11,6% 0% 0% 9,3% 9,3% 4,7%

Foment de la salut i 

família
14% 0% 2,3% 9,3% 9,3% 4,7%

Foment de l’envelli-

ment saludable
30,2% 0% 14% 39,5% 2,3% 9,3%

Foment de l’atenció de 

col·lectius vulnerables
7% 0% 0% 14% 4,7% 0%

Foment de l’educació 

per la salut
9,3% 0% 7% 2,3% 9,3% 11,6%

Entre 1.001 i 

5.000 habitants

Foment de l’activitat 

física
60,4% 0% 66% 34% 5,7% 5,7%

(53 municipis)
Foment de l’alimenta-

ció saludable
26,4% 0% 26,4% 11,3% 20,8% 5,7%
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Taula 55. Percentatge de municipis que han rebut algun tipus de suport en temes de 
promoció de cadascun dels ens segons grandària poblacional
Grandària 
poblacional

Ens públic
Recursos 
propis

Un altre 
Ajuntament

Dipsalut-
Diputació

Consell 
Comarcal

Generalitat de 
Catalunya

Altres 
suports

Entre 1.001 i 

5.000 habitants

Foment per la preven-

ció d’accidents
20,8% 0% 1,9% 5,7% 18,9% 5,7%

(53 municipis)
Foment per la preven-

ció de violències
26,4% 0% 0% 35,8% 9,4% 3,8%

Foment per la preven-

ció de l’ús/abús de 

drogues

24,5% 0% 0% 28,3% 9,4% 7,5%

Foment de la salut bu-

codental
9,4% 0% 83,0% 0% 17,0% 1,9%

Foment de la salut 

mental i psicosocial
13,2% 0% 1,9% 7,5% 7,5% 5,7%

Foment de la salut 

afectiva, sexual i repro-

ductiva

15,1% 0% 0% 9,4% 5,7% 5,7%

Foment de la salut in-

fantil i dels adolescents
20,8% 0% 1,9% 9,4% 7,5% 5,7%

Foment de la salut i 

família
17,0% 0% 7,5% 7,5% 5,7% 7,5%

Foment de l’envelli-

ment saludable
41,5% 0% 15,1% 13,2% 11,3% 9,4%

Foment de l’atenció de 

col·lectius vulnerables
18,9% 0% 1,9% 20,8% 7,5% 7,5%

Foment de l’educació 

per la salut
11,3% 0% 22,6% 1,9% 9,4% 17%

Entre 5.001 i 

10.000 habi-

tants

Foment de l’activitat 

física
84,6% 0% 84,6% 61,5% 7,7% 7,7%

(13 municipis)
Foment de l’alimenta-

ció saludable
53,8% 0% 38,5% 7,7% 23,1% 15,4%

Foment per la preven-

ció d’accidents
46,2% 0% 0% 7,7% 7,7% 15,4%

Foment per la preven-

ció de violències
53,8% 0% 0% 23,1% 30,8% 15,4%

Foment per la preven-

ció de l’ús/abús de 

drogues

30,8% 0% 0% 7,7% 46,2% 7,7%
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Taula 55. Percentatge de municipis que han rebut algun tipus de suport en temes de 
promoció de cadascun dels ens segons grandària poblacional
Grandària 
poblacional

Ens públic
Recursos 
propis

Un altre 
Ajuntament

Dipsalut-
Diputació

Consell 
Comarcal

Generalitat de 
Catalunya

Altres 
suports

Entre 5.001 i 

10.000 habi-

tants

Foment de la salut bu-

codental
15,4% 0% 92% 0% 30,8% 0%

(13 municipis)
Foment de la salut 

mental i psicosocial
30,8% 0% 7,7% 15,4% 15,4% 15,4%

Foment de la salut 

afectiva, sexual i repro-

ductiva

15,4% 0% 0% 0% 23,1% 7,7%

Foment de la salut in-

fantil i dels adolescents
23,1% 0% 0% 7,7% 38,5% 23,1%

Foment de la salut i 

família
23,1% 0% 0% 7,7% 23,1% 23,1%

Foment de l’envelli-

ment saludable
46,2% 0% 23,1% 0% 15,4% 15,4%

Foment de l’atenció de 

col·lectius vulnerables
30,8% 0% 7,7% 15,4% 30,8% 15,4%

Foment de l’educació 

per la salut
30,8% 0% 23,1% 7,7% 0% 53,8%

Entre 10.001 

i 20.000 habi-

tants

Foment de l’activitat 

física
66,7% 0% 66,7% 33,3% 11,1% 0%

(9 municipis)
Foment de l’alimenta-

ció saludable
44,4% 0% 44,4% 11,1% 11,1% 0%

Foment per la preven-

ció d’accidents
55,6% 0% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1%

Foment per la preven-

ció de violències
55,6% 0% 0% 33,3% 11,1% 11,1%

Foment per la preven-

ció de l’ús/abús de 

drogues

44,4% 0% 11,1% 22,2% 22,2% 22,2%

Foment de la salut bu-

codental
11,1% 0% 88,9% 0% 33,3% 0%

Foment de la salut 

mental i psicosocial
44,4% 0% 0% 11,1% 11,1% 11,1%

Foment de la salut 

afectiva, sexual i repro-

ductiva

33,3% 0% 0% 22,2% 33,3% 0%
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Taula 55. Percentatge de municipis que han rebut algun tipus de suport en temes de 
promoció de cadascun dels ens segons grandària poblacional
Grandària 
poblacional

Ens públic
Recursos 
propis

Un altre 
Ajuntament

Dipsalut-
Diputació

Consell 
Comarcal

Generalitat de 
Catalunya

Altres 
suports

Entre 10.001 

i 20.000 habi-

tants

Foment de la salut in-

fantil i dels adolescents
44,4% 0% 0% 22,2% 22,2% 0%

(9 municiipis)
Foment de la salut i 

família
55,6% 0% 0% 11,1% 11,1% 0%

Foment de l’envelli-

ment saludable
66,7% 0% 22,2% 11,1% 11,1% 11,1%

Foment de l’atenció de 

col·lectius vulnerables
22,2% 0% 0% 11,1% 0% 11,1%

Foment de l’educació 

per la salut
33,3% 0% 0% 11,1% 0% 11,1%

Més de 20.000 

habitants

Foment de l’activitat 

física
100% 0% 87,5% 62,5% 37,5% 0%

(8 municipis)
Foment de l’alimenta-

ció saludable
62,5% 0% 0% 0% 62,5% 12,5%

Foment per la preven-

ció d’accidents
62,5% 0% 0% 0% 25% 12,5%

Foment per la preven-

ció de violències
87,5% 0% 0% 12,5% 62,5% 0%

Foment per la preven-

ció de l’ús/abús de 

drogues

75% 0% 25% 0% 87,5% 12,5%

Foment de la salut bu-

codental
25% 0% 100% 0% 50% 0%

Foment de la salut 

mental i psicosocial
37,5% 0% 0% 0% 37,5% 12,5%

Foment de la salut 

afectiva, sexual i repro-

ductiva

62,5% 0% 12,5% 0% 75% 25%

Foment de la salut in-

fantil i dels adolescents
62,5% 0% 12,5% 0% 75% 12,5%

Foment de la salut i 

família
37,5% 0% 0% 0% 50% 0%

Foment de l’envelli-

ment saludable
75% 0% 25% 0% 37,5% 25%

Foment de l’atenció de 

col·lectius vulnerables
75% 0% 0% 25% 12,5% 12,5%
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Taula 55. Percentatge de municipis que han rebut algun tipus de suport en temes de 
promoció de cadascun dels ens segons grandària poblacional
Grandària 
poblacional

Ens públic
Recursos 
propis

Un altre 
Ajuntament

Dipsalut-
Diputació

Consell 
Comarcal

Generalitat de 
Catalunya

Altres 
suports

Més de 20.000 

habitants

(8municipis)

Foment de l’educació 

per la salut
50% 0% 37,5% 0% 50% 50%

Taula 56. Percentatge de municipis que han rebut alguns tipus de suport en temes de 
promoció de cadascun dels ens segons comarca

Comarca Ens públic Recursos propis
Un altre 
Ajuntament

Dipsalut-
Diputació

Consell 
Comarcal

Generalitat 
de 
Catalunya

Altres 
suports

Cerdanya
Foment de l’activitat 

física
50% 0% 50% 20% 10% 0%

(10 municipis)
Foment de l’alimenta-

ció saludable
30% 0% 30% 0% 0% 0%

Foment per la preven-

ció d’accidents
30% 0% 0% 0% 10% 20%

Foment per la preven-

ció de violències
10% 0% 0% 10% 10% 10%

Foment per la preven-

ció de l’ús/abús de 

drogues

10% 0% 0% 10% 10% 0%

Foment de la salut bu-

codental
20% 0% 50% 0% 0% 0%

Foment de la salut 

mental i psicosocial
0% 0% 0% 0% 0% 0%

Foment de la salut 

afectiva, sexual i repro-

ductiva

10% 0% 0% 0% 10% 10%

Foment de la salut in-

fantil i dels adolescents
10% 0% 0% 20% 10% 10%

Foment de la salut i 

família
20% 0% 0% 10% 10% 10%

Foment de l’envelli-

ment saludable
30% 0% 20% 0% 10% 10%
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Taula 58. Les polítiques municipals de salut pública depenen de les estratègies o el 
suport d’altres entitats governamentals

 Freqüència Percentatge

Molt d’acord 102 50

Bastant d’acord 92 45,1

Poc d’acord 10 4,9

Gens d’acord 0 0

Total 204 100

Taula 59. Les polítiques municipals de salut pública depenen de les estratègies o el suport d’al-
tres entitats governamentals (resposta segons grandària poblacional)

Grandària poblacional Suport Freqüència Percentatge

Menys de 500 habitants Molt d’acord 39 49,4
 Bastant d’acord 36 45,6

 Poc d’acord 4 5,1

 Total 79 100

Entre 501 i 1.000 habitants Molt d’acord 22 52
 Bastant d’acord 18 43

 Poc d’acord 2 5

 Total 42 100

Entre 1.001 i 5.000 habitants Molt d’acord 28 53
 Bastant d’acord 24 45

 Poc d’acord 1 2

 Total 53 100

Entre 5.001 i 10.000 habitants Molt d’acord 8 61,5
 Bastant d’acord 5 38,5

 Poc d’acord 0 0

 Total 13 100

Entre 10.001 i 20.000 habitants Molt d’acord 3 33,3
 Bastant d’acord 4 44,4

 Poc d’acord 2 22,2

 Total 9 100

Més de 20.000 habitants Molt d’acord 2 25
 Bastant d’acord 5 62,5

 Poc d’acord 1 12,5

 Total 8 100

Taula 56. Percentatge de municipis que han rebut alguns tipus de suport en temes de 
promoció de cadascun dels ens segons comarca

Comarca Ens públic Recursos propis
Un altre 
Ajuntament

Dipsalut-
Diputació

Consell 
Comarcal

Generalitat 
de 
Catalunya

Altres 
suports

Cerdanya
Foment de l’atenció de 

col·lectius vulnerables
10% 0% 0% 10% 0% 10%

(10 municipis)
Foment de l’educació 

per la salut
20% 0% 30% 0% 0% 10%

Ripollès
Foment de l’activitat 

física
26,3% 0% 31,6% 21,1% 10,5% 0%

(19 municipis)
Foment de l’alimenta-

ció saludable
5,3% 0% 10,5% 0% 5,3% 0%

Foment per la preven-

ció d’accidents
10,5% 0% 5,3% 5,3% 15,8% 0%

Foment per la preven-

ció de violències
15,8% 0% 0% 36,8% 15,8% 15,8%

Foment per la preven-

ció de l’ús/abús de 

drogues

10,5% 0% 0% 36,8% 10,5% 10,5%

Foment de la salut bu-

codental
0% 0% 47,4% 0% 10,5% 0%

Foment de la salut 

mental i psicosocial
0% 0% 0% 5,3% 5,3% 15,8%

Foment de la salut 

afectiva, sexual i repro-

ductiva

10,5% 0% 0% 26,3% 5,3% 5,3%

Foment de la salut in-

fantil i dels adolescents
10,5% 0% 0% 15,8% 5,3% 10,5%

Foment de la salut i 

família
0% 0% 5,3% 10,5% 5,3% 10,5%

Foment de l’envelli-

ment saludable
31,6% 0% 10,5% 15,8% 0% 21,1%

Foment de l’atenció de 

col·lectius vulnerables
5,3% 0% 0% 15,8% 0% 15,8%

Foment de l’educació 

per la salut
0% 0% 5,3% 0% 10,5% 10,5%

La Garrotxa
Foment de l’activitat 

física
31,6% 0% 63,2% 15,8% 5,3% 0%

(19 municipis)
Foment de l’alimenta-

ció saludable
15,8% 0% 15,8% 42,1% 21,1% 0%
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Taula 58. Les polítiques municipals de salut pública depenen de les estratègies o el 
suport d’altres entitats governamentals

 Freqüència Percentatge

Molt d’acord 102 50

Bastant d’acord 92 45,1

Poc d’acord 10 4,9

Gens d’acord 0 0

Total 204 100

Taula 59. Les polítiques municipals de salut pública depenen de les estratègies o el suport d’al-
tres entitats governamentals (resposta segons grandària poblacional)

Grandària poblacional Suport Freqüència Percentatge

Menys de 500 habitants Molt d’acord 39 49,4
 Bastant d’acord 36 45,6

 Poc d’acord 4 5,1

 Total 79 100

Entre 501 i 1.000 habitants Molt d’acord 22 52
 Bastant d’acord 18 43

 Poc d’acord 2 5

 Total 42 100

Entre 1.001 i 5.000 habitants Molt d’acord 28 53
 Bastant d’acord 24 45

 Poc d’acord 1 2

 Total 53 100

Entre 5.001 i 10.000 habitants Molt d’acord 8 61,5
 Bastant d’acord 5 38,5

 Poc d’acord 0 0

 Total 13 100

Entre 10.001 i 20.000 habitants Molt d’acord 3 33,3
 Bastant d’acord 4 44,4

 Poc d’acord 2 22,2

 Total 9 100

Més de 20.000 habitants Molt d’acord 2 25
 Bastant d’acord 5 62,5

 Poc d’acord 1 12,5

 Total 8 100

Taula 56. Percentatge de municipis que han rebut alguns tipus de suport en temes de 
promoció de cadascun dels ens segons comarca

Comarca Ens públic Recursos propis
Un altre 
Ajuntament

Dipsalut-
Diputació

Consell 
Comarcal

Generalitat 
de 
Catalunya

Altres 
suports

La Garrotxa
Foment per la preven-

ció d’accidents
10,5% 0% 0% 0% 26,3% 0%

(19 municipis)
Foment per la preven-

ció de violències
15,8% 0% 0% 10,5% 21,1% 0%

Foment per la preven-

ció de l’ús/abús de 

drogues

21,1% 0% 0% 21,1% 10,5% 0%

Foment de la salut bu-

codental
5,3% 0% 42,1% 5,3% 0% 0%

Foment de la salut 

mental i psicosocial
10,5% 0% 5,3% 5,3% 0% 0%

Foment de la salut 

afectiva, sexual i repro-

ductiva

15,8% 0% 0% 10,5% 0% 0%

Foment de la salut in-

fantil i dels adolescents
21,1% 0% 0% 26,3% 0% 0%

Foment de la salut i 

família
21,1% 0% 10,5% 5,3% 5,3% 0%

Foment de l’envelli-

ment saludable
36,8% 0% 26,3% 10,5% 5,3% 0%

Foment de l’atenció de 

col·lectius vulnerables
15,8% 0% 5,3% 21,1% 5,3% 0%

Foment de l’educació 

per la salut
15,8% 0% 36,8% 5,3% 5,3% 0%

Alt Empordà
Foment de l’activitat 

física
50,8% 0% 55,7% 54,1% 0% 9,8%

(61 municipis)
Foment de l’alimenta-

ció saludable
21,3% 0% 9,8% 8,2% 4,9% 8,2%

Foment per la preven-

ció d’accidents
6,6% 0% 1,6% 1,6% 6,6% 4,9%

Foment per la preven-

ció de violències
6,6% 0% 0% 19,7% 13,1% 0%

Foment per la preven-

ció de l’ús/abús de 

drogues

6,6% 0% 1,6% 21,3% 11,5% 4,9%

Foment de la salut bu-

codental
3,3% 0% 63,9% 0% 19,7% 1,6%
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Taula 56. Percentatge de municipis que han rebut alguns tipus de suport en temes de 
promoció de cadascun dels ens segons comarca

Comarca Ens públic Recursos propis
Un altre 
Ajuntament

Dipsalut-
Diputació

Consell 
Comarcal

Generalitat 
de 
Catalunya

Altres 
suports

Alt Empordà
Foment de la salut 

mental i psicosocial
6,6% 0% 1,6% 6,6% 3,3% 1,6%

(61 municipis)

Foment de la salut 

afectiva, sexual i repro-

ductiva

3,3% 0% 0% 4,9% 8,2% 0%

Foment de la salut in-

fantil i dels adolescents
8,2% 0% 1,6% 4,9% 11,5% 4,9%

Foment de la salut i 

família
8,2% 0% 1,6% 6,6% 13,1% 4,9%

Foment de l’envelli-

ment saludable
36,1% 0% 18% 41% 6,6% 9,8%

Foment de l’atenció de 

col·lectius vulnerables
9,8% 0% 0% 11,5% 6,6% 3,3%

Foment de l’educació 

per la salut
6,6% 0% 11,5% 1,6% 4,9% 9,8%

La Selva
Foment de l’activitat 

física
77,3% 0% 63,6% 40,9% 9,1% 13,6%

(22 municipis)
Foment de l’alimenta-

ció saludable
36,4% 0% 31,8% 9,1% 22,7% 13,6%

Foment per la preven-

ció d’accidents
36,4% 0% 0% 13,6% 9,1% 0%

Foment per la preven-

ció de violències
40,9% 0% 0% 36,4% 13,6% 4,5%

Foment per la preven-

ció de l’ús/abús de 

drogues

27,3% 0% 4,5% 22,7% 27,3% 4,5%

Foment de la salut bu-

codental
4,5% 0% 81,8% 0% 18,2% 0%

Foment de la salut 

mental i psicosocial
22,7% 0% 4,5% 0% 13,6% 18,2%

Foment de la salut 

afectiva, sexual i repro-

ductiva

13,6% 0% 0% 9,1% 18,2% 9,1%

Foment de la salut in-

fantil i dels adolescents
13,6% 0% 4,5% 0% 27,3% 13,6%

Foment de la salut i 

família
18,2% 0% 4,5% 0% 22,7% 13,6%
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Taula 56. Percentatge de municipis que han rebut alguns tipus de suport en temes de 
promoció de cadascun dels ens segons comarca

Comarca Ens públic Recursos propis
Un altre 
Ajuntament

Dipsalut-
Diputació

Consell 
Comarcal

Generalitat 
de 
Catalunya

Altres 
suports

La Selva
Foment de l’envelli-

ment saludable
36,4% 0% 13,6% 4,5% 18,2% 18,2%

(22 municipis)
Foment de l’atenció de 

col·lectius vulnerables
18,2% 0% 4,5% 18,2% 18,2% 4,5%

Foment de l’educació 

per la salut
18,2% 0% 18,2% 0,0% 9,1% 31,8%

Gironès
Foment de l’activitat 

física
64% 0% 52% 28% 8% 12%

(25 municipis)
Foment de l’alimenta-

ció saludable
36% 0% 16% 0% 28% 12%

Foment per la preven-

ció d’accidents
20% 0% 0% 4% 12% 12%

Foment per la preven-

ció de violències
28% 0% 0% 8% 12% 8%

Foment per la preven-

ció de l’ús/abús de 

drogues

28% 0% 4% 4% 24% 12%

Foment de la salut bu-

codental
8% 0% 60% 0% 12% 0%

Foment de la salut 

mental i psicosocial
20% 0% 0% 8% 12% 8%

Foment de la salut 

afectiva, sexual i repro-

ductiva

24% 0% 4% 4% 16% 8%

Foment de la salut in-

fantil i dels adolescents
36% 0% 4% 4% 16% 4%

Foment de la salut i 

família
28% 0% 0% 4% 8% 8%

Foment de l’envelli-

ment saludable
40% 0% 16% 24% 8% 8%

Foment de l’atenció de 

col·lectius vulnerables
20% 0% 4% 12% 12% 12%

Foment de l’educació 

per la salut
20% 0% 8% 8% 12% 36%
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Taula 56. Percentatge de municipis que han rebut alguns tipus de suport en temes de 
promoció de cadascun dels ens segons comarca

Comarca Ens públic Recursos propis
Un altre 
Ajuntament

Dipsalut-
Diputació

Consell 
Comarcal

Generalitat 
de 
Catalunya

Altres 
suports

Pla de l’Estany
Foment de l’activitat 

física
45,5% 0% 63,6% 36,4% 9,1% 0%

(11 municipis)
Foment de l’alimenta-

ció saludable
18,2% 0% 18,2% 0% 9,1% 0%

Foment per la preven-

ció d’accidents
27,3% 0% 0,0% 0% 9,1% 0%

Foment per la preven-

ció de violències
18,2% 0% 0,0% 36,4% 18,2% 0%

Foment per la preven-

ció de l’ús/abús de 

drogues

18,2% 0% 9,1% 36,4% 18,2% 0%

Foment de la salut bu-

codental
0% 0% 72,7% 0% 9,1% 9,1%

Foment de la salut 

mental i psicosocial
9,1% 0% 0% 27,3% 0% 0%

Foment de la salut 

afectiva, sexual i repro-

ductiva

9,1% 0% 0% 9,1% 0% 0%

Foment de la salut in-

fantil i dels adolescents
9,1% 0% 0% 18,2% 0% 0%

Foment de la salut i 

família
18,2% 0% 0% 9,1% 0% 0%

Foment de l’envelli-

ment saludable
27,3% 0% 18,2% 27,3% 0% 0%

Foment de l’atenció de 

col·lectius vulnerables
18,2% 0% 0% 27,3% 0% 0%

Foment de l’educació 

per la salut
9,1% 0% 18,2% 0% 0% 18,2%

Baix Empordà
Foment de l’activitat 

física
50% 2,9% 52,9% 17,6% 0% 5,9%

(34 municipis)
Foment de l’alimenta-

ció saludable
29,4% 0% 20,6% 5,9% 8,8% 5,9%

Foment per la preven-

ció d’accidents
8,8% 0% 0% 8,8% 11,8% 2,9%

Foment per la preven-

ció de violències
23,5% 3% 0% 29,4% 14,7% 0%
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Taula 56. Percentatge de municipis que han rebut alguns tipus de suport en temes de 
promoció de cadascun dels ens segons comarca

Comarca Ens públic Recursos propis
Un altre 
Ajuntament

Dipsalut-
Diputació

Consell 
Comarcal

Generalitat 
de 
Catalunya

Altres 
suports

Baix Empordà

Foment per la preven-

ció de l’ús/abús de 

drogues

14,7% 2,9% 2,9% 20,6% 8,8% 2,9%

(34 municipis)
Foment de la salut bu-

codental
8,8% 0% 50% 0% 17,6% 0%

Foment de la salut 

mental i psicosocial
11,8% 2,9% 0% 11,8% 2,9% 2,9%

Foment de la salut 

afectiva, sexual i repro-

ductiva

14,7% 2,9% 0% 14,7% 5,9% 2,9%

Foment de la salut in-

fantil i dels adolescents
14,7% 2,9% 0% 14,7% 8,8% 2,9%

Foment de la salut i 

família
11,8% 2,9% 0% 11,8% 8,8% 0%

Foment de l’envelli-

ment saludable
32,4% 2,9% 2,9% 8,8% 11,8% 8,8%

Foment de l’atenció de 

col·lectius vulnerables
29,4% 2,9% 0% 23,5% 2,9% 2,9%

Foment de l’educació 

per la salut
14,7% 0% 11,8% 2,9% 8,8% 2,9%

Osona
Foment de l’activitat 

física
66,7% 0% 0% 0% 0% 0%

(3 municipis)
Foment de l’alimenta-

ció saludable
0% 0% 100% 0% 0% 33,3%

Foment per la preven-

ció d’accidents
33,3% 0% 33,3% 0% 0% 0%

Foment per la preven-

ció de violències
66,7% 0% 0% 0% 0% 0%

Foment per la preven-

ció de l’ús/abús de 

drogues

33,3% 0% 0% 0% 0% 0%

Foment de la salut bu-

codental
0% 0% 33,3% 0% 0% 0%

Foment de la salut 

mental i psicosocial
0% 0% 0% 0% 0% 0%
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Taula 56. Percentatge de municipis que han rebut alguns tipus de suport en temes de 
promoció de cadascun dels ens segons comarca

Comarca Ens públic Recursos propis
Un altre 
Ajuntament

Dipsalut-
Diputació

Consell 
Comarcal

Generalitat 
de 
Catalunya

Altres 
suports

Osona

Foment de la salut 

afectiva, sexual i repro-

ductiva

0% 0% 0% 0% 0% 0%

(3 municipis)
Foment de la salut in-

fantil i dels adolescents
0% 0% 0% 33,3% 0% 0%

Foment de la salut i 

família
0% 0% 0% 0% 0% 0%

Foment de l’envelli-

ment saludable
33,3% 0% 33,3% 33,3% 0% 0%

Foment de l’atenció de 

col·lectius vulnerables
0% 0% 0% 33,3% 0% 0%

Foment de l’educació 

per la salut
0% 0% 33,3% 0% 0% 0%

Taula 57.  Principals suports dels ajuntaments respecte tipus d’activitat que ofereixen*

Recursos 
propis

Un altre 
Ajuntament

Dipsalut-
Diputació

Consell 
Comarcal

Generalitat de 
Catalunya

Altres 
suports

Protecció N=205 N=215 N=215 N=214 N=213 N=213

Prevenció de legionel·losi 39% 0,5% 68,8% 8,9% 12,7% 0,5%
Control Sanitari d’aigües de consum 

humà 61,5% 0,5% 70,7% 8,4% 18,8% 26,3%

Control de les condicions higièniques i de 

salubritat de llocs de convivència

6,3% 0% 1,9% 3,7% 51,2% 1,4%

Control d’aigües de lleure 21% 0,5% 61,9% 6,5% 2,8% 3,3%

Control de salubritat de les platges** 55,0% 0% 100,0% 0% 40% 5,0%
Control sanitari d’establiments de pràc-

tiques de tatuatge micropigmentació i 

pírcing

1,5% 0% 0% 0% 5,6% 1,4%
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Taula 57.  Principals suports dels ajuntaments respecte tipus d’activitat que ofereixen*

Recursos 
propis

Un altre 
Ajuntament

Dipsalut-
Diputació

Consell 
Comarcal

Generalitat de 
Catalunya

Altres 
suports

Control sanitari d’establiments minoris-

tes d’alimentació 8,8% 0% 4,7% 8,9% 40,4% 0,9%
Control sanitari de restauració col·lectiva 

comercial 4,9% 0% 0% 8,9% 53,5% 0,9%
Control sanitari de restauració col·lectiva 

social 5,4% 0% 0% 4,7% 48,8% 0,9%
Control sanitari de mercats sedentaris i 

ambulants 3,4% 0% 0,5% 1,4% 7,5% 0,9%
Control del transport interurbà de mer-

caderies i d’alimentació 0% 0% 0% 0% 4,2% 0,5%

Control i gestió de les plagues 53,2% 0,9% 59,5% 7,5% 4,7% 8,5%

Control d’animals periodomèstics 39,0% 0,5% 34,9% 0,5% 0,5% 5,6%
Control del risc derivat d’animals domès-

tics 31,2% 0,5% 0,9% 51,9% 3,3% 4,2%

Gestió de queixes i denúncies 75,6% 1,4% 2,8% 10,3% 5,6% 1,9%

Altres activitats 1% 0% 0% 0,5% 0% 0%
Promoció N=204 N=204 N=204 N=204 N=204 N=204

Foment de l’activitat física 51% 0,5% 53,4% 33,3% 4,4% 6,9%

Foment de l’alimentació saludable 24% 0% 18,1% 8,3% 11,8% 6,9%

Foment per la prevenció d’accidents 15,2% 0% 1,5% 4,4% 11,3% 4,4%

Foment per la prevenció de violències 19,1% 0,5% 0% 22,5% 14,2% 3,4%
Foment per la prevenció de l’ús/abús de 

drogues 15,7% 0,5% 2,5% 20,6% 14,2% 4,9%

Foment de la salut bucodental 5,4% 0% 58,8% 0,5% 13,7% 1%

Foment de la salut mental i psicosocial 10,3% 0,5% 1,5% 7,4% 4,9% 5,4%
Foment de la salut afectiva, sexual i re-

productiva 11,3% 0,5% 0,5% 9,3% 8,3% 3,4%
Foment de la salut infantil i dels adoles-

cents 14,7% 0,5% 1,5% 10,8% 10,8% 5,4%

Foment de la salut i família 13,7% 0,5% 2,5% 6,9% 10,3% 5,4%

Foment de l’envelliment saludable 34,8% 0,5% 15,2% 21,6% 7,8% 9,8%
Foment de l’atenció de col·lectius vulne-

rables 15,7% 0,5% 1,5% 16,7% 6,4% 5,4%

Foment de l’educació per la salut 11,8% 0,0% 15,2% 2,5% 6,9% 13,7%
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Taula 58. Les polítiques municipals de salut pública depenen de les estratègies o el su-
port d’altres entitats governamentals

 Freqüència Percentatge

Molt d’acord 102 50

Bastant d’acord 92 45,1

Poc d’acord 10 4,9

Gens d’acord 0 0

Total 204 100

Taula 59. Les polítiques municipals de salut pública depenen de les estratègies o el 
suport d’altres entitats governamentals (resposta segons grandària poblacional)

Grandària poblacional Suport Freqüència Percentatge

Menys de 500 habitants Molt d’acord 39 49,4
 Bastant d’acord 36 45,6

 Poc d’acord 4 5,1

 Total 79 100

Entre 501 i 1.000 habitants Molt d’acord 22 52
 Bastant d’acord 18 43

 Poc d’acord 2 5

 Total 42 100

Entre 1.001 i 5.000 habitants Molt d’acord 28 53
 Bastant d’acord 24 45

 Poc d’acord 1 2

 Total 53 100
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Taula 59. Les polítiques municipals de salut pública depenen de les estratègies o el 
suport d’altres entitats governamentals (resposta segons grandària poblacional)

Grandària poblacional Suport Freqüència Percentatge

Entre 5.001 i 10.000 habitants Molt d’acord 8 61,5
 Bastant d’acord 5 38,5

 Poc d’acord 0 0

 Total 13 100

Entre 10.001 i 20.000 habitants Molt d’acord 3 33,3
 Bastant d’acord 4 44,4

 Poc d’acord 2 22,2

 Total 9 100

Més de 20.000 habitants Molt d’acord 2 25
 Bastant d’acord 5 62,5

 Poc d’acord 1 12,5

 Total 8 100

Taula 60. La resta de departaments municipals tenen en compte la salut pública en les 
seves polítiques

 Freqüència Percentatge

Molt d’acord 22 11,8

Bastant d’acord 91 48,7

Poc d’acord 63 33,7

Gens d’acord 11 5,9

Total 187 100
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Taula 61. Hi ha coordinació adequada entre els diferents nivells de govern pel que fa a 
les actuacions en salut pública

 Freqüència Percentatge

Molt d’acord 27 13,2

Bastant d’acord 104 50,7

Poc d’acord 64 31,2

Gens d’acord 10 4,9

Total 205 100

El 61% dels ajuntaments afirma que treballen habitualment de forma transversal i co-
ordinada els temes de salut pública, mentre  un terç (32%) admet que no hi ha suficient 
coordinació  (taula 62).

Taula 62. Les estructures de l’ajuntament treballen habitualment de forma transversal i 
coordinada en temes de salut pública

 Freqüència Percentatge

Molt d’acord 28 14,8

Bastant d’acord 88 46,6

Poc d’acord 61 32,3

Gens d’acord 12 6,3

Total 189 100

Les corporacions locals han incorporat les activitats de salut pública a la planificació i 
serveis municipals en la seva  vessant més operativa, però el 75% afirma no tenir prou 
recursos i eines per detectar les noves necessitats en matèria de salut pública (taula 63), 
i tampoc, no hi ha idees innovadores per afrontar els nous reptes que planteja la salut 
pública, com mostra la taula 64. Aquestes afirmacions contribueixen a reforçar el paper 
de les administracions superiors  a l’hora de planificar i anticipar-se als nous reptes i 
necessitats; és a dir, a liderar la definició de les polítiques de salut pública municipal.

Taula 63. L’ajuntament té recursos i eines per a detectar les noves necessitats en matèria 
de salut pública

 Freqüència Percentatge

Molt d’acord 9 4,3

Bastant d’acord 43 20,7

Poc d’acord 106 51

Gens d’acord 50 24

Total 208 100

Taula 61. Hi ha coordinació adequada entre els diferents nivells de govern pel que fa a 
les actuacions en salut pública

 Freqüència Percentatge

Molt d’acord 27 13,2

Bastant d’acord 104 50,7

Poc d’acord 64 31,2

Gens d’acord 10 4,9

Total 205 100

Taula 62. Les estructures de l’ajuntament treballen habitualment de forma transversal i 
coordinada en temes de salut pública

 Freqüència Percentatge

Molt d’acord 28 14,8

Bastant d’acord 88 46,6

Poc d’acord 61 32,3

Gens d’acord 12 6,3

Total 189 100

Taula 61. Hi ha coordinació adequada entre els diferents nivells de govern pel que fa a 
les actuacions en salut pública

 Freqüència Percentatge

Molt d’acord 27 13,2

Bastant d’acord 104 50,7

Poc d’acord 64 31,2

Gens d’acord 10 4,9

Total 205 100

Taula 62. Les estructures de l’ajuntament treballen habitualment de forma transversal i 
coordinada en temes de salut pública

 Freqüència Percentatge

Molt d’acord 28 14,8

Bastant d’acord 88 46,6

Poc d’acord 61 32,3

Gens d’acord 12 6,3

Total 189 100
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Taula 64. Hi ha idees innovadores per a afrontar els nous reptes que planteja la salut 
pública

 Freqüència Percentatge

Molt d’acord 8 3,9

Bastant d’acord 47 23,2

Poc d’acord 112 55,2

Gens d’acord 36 17,7

Total 203 100

Les activitats de salut pública requereixen, per part del municipi, un compromís bàsic 
de  recursos i la capacitació del personal municipal en aplicacions de productes i ma-
nipulacions de tecnologies  vinculades a les activitats de protecció de la salut.

D’una banda, més de la meitat dels municipis afirma tenir recursos humans compro-
mesos en les activitats de salut pública (Taula 66); però alhora, de l’altra, la meitat reco-
neix la manca d’actualització de la seva formació periòdica (taula 65).

Taula 65. Els recursos humans de l’ajuntament que treballen en temes vinculats a la 
salut pública actualitzen la seva formació periòdicament

 Freqüència Percentatge

Molt d’acord 9 5,1

Bastant d’acord 72 40,7

Poc d’acord 58 32,8

Gens d’acord 38 21,5

Total 177 100

Taula 66. Als darrers anys, els recursos que l’ajuntament destina a la salut pública s’han 
incrementat de manera proporcional a les necessitats de la salut pública

 Freqüència Percentatge

Molt d’acord 14 7

Bastant d’acord 95 47,5

Poc d’acord 61 30,5

Gens d’acord 30 15

Total 200 100

El 61% dels consistoris afirma que hi ha un acord entre els partits amb representació 
al ple que dona continuïtat a la política de salut pública, tal i com es descriu a la taula 
67. Un pacte o acord polític que transcendeixi la legislatura i promogui la continuïtat 
de les polítiques és l’escenari més favorable per garantir l’eficàcia de les actuacions de 
salut pública.

Taula 66. Als darrers anys, els recursos que l’ajuntament destina a la salut pública s’han 
incrementat de manera proporcional a les necessitats de la salut pública

 Freqüència Percentatge

Molt d’acord 14 7

Bastant d’acord 95 47,5

Poc d’acord 61 30,5

Gens d’acord 30 15

Total 200 100

Taula 66. Als darrers anys, els recursos que l’ajuntament destina a la salut pública s’han 
incrementat de manera proporcional a les necessitats de la salut pública

 Freqüència Percentatge

Molt d’acord 14 7

Bastant d’acord 95 47,5

Poc d’acord 61 30,5

Gens d’acord 30 15

Total 200 100
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Taula 67. Hi ha un acord polític que dóna continuïtat a la política de salut pública

 Freqüència Percentatge

Molt d’acord 23 11,8

Bastant d’acord 96 49,2

Poc d’acord 52 26,7

Gens d’acord 24 12,3

Total 195 100

Taula 68. Els reptes més importants que es plantegen en salut pública estan inclosos a 
l’agenda política

 Freqüència Percentatge

Molt d’acord 23 11,4

Bastant d’acord 96 47,5

Poc d’acord 64 31,7

Gens d’acord 19 9,4

Total 202 100
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Taula 69. L’ajuntament disposa o participa en algun òrgan participatiu municipal o su-
pramunicipal de salut pública

 Freqüència Percentatge

Sí 47 22,9

No 158 77,1

Total 205 100

Taula 70. L’ajuntament disposa o participa en algun òrgan participatiu municipal o supra-
municipal de salut pública (segons tram poblacional)

Grandària poblacional Suport Freqüència Percentatge

Menys de 500 habitants Sí 14 17,7

 No 65 82,3

 Total 79 100

Entre 501 i 1.000 habitants Sí 8 19

 No 35 81

 Total 43 100

Entre 1.001 i 5.000 habitants Sí 13 24

 No 41 76

 Total 54 100

Entre 5.001 i 10.000 habitants Sí 6 46,2

 No 7 53,8

 Total 13 100

Entre 10.001 i 20.000 habitants Sí 3 33,3

 No 6 66,7

 Total 9 100

Més de 20.000 habitants Sí 3 42,9

 No 4 57,1

 Total 7 100
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Taula 71. En el municipi hi ha associacions o entitats vinculades específicament en te-
mes de salut pública?

 Freqüència Percentatge

Sí 43 20,3

No 169 79,7

Total 212 100

Taula 72. L’ajuntament ha realitzat algun tipus de suport econòmic a les entitats o associa-
cions vinculades amb la salut pública local durant el darrer any (segons tram poblacional)

Grandària poblacional Suport Freqüència Percentatge

Menys de 500 habitants Sí 10 24,4

 No 31 75,6

 Total 41 100

Entre 501 i 1.000 habitants Sí 5 19

 No 21 81

 Total 26 100

Entre 1.001 i 5.000 habitants Sí 22 65

 No 12 35

 Total 34 100

Entre 5.001 i 10.000 habitants Sí 7 77,8

 No 2 22,2

 Total 9 100

Entre 10.001 i 20.000 habitants Sí 5 55,6

 No 4 44,4

 Total 9 100

Més de 20.000 habitants Sí 6 100,0

 No 0 0,0

 Total 6 100
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Taula 73. El tercer sector intervé de manera activa en les actuacions relacionades amb 
salut pública

 Freqüència Percentatge

Molt d’acord 7 4

Bastant d’acord 59 34,1

Poc d’acord 67 38,7

Gens d’acord 40 23,1

Total 173 100

Taula 74. Els ciutadans no organitzats s’impliquen en les actuacions en matèria de sa-
lut pública de l’ajuntament

 Freqüència Percentatge

Molt d’acord 12 6

Bastant d’acord 61 30,3

Poc d’acord 85 42,3

Gens d’acord 43 21,4

Total 201 100
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Taula 76. Associació entre l’ens de referència en les col·laboracions interadministratives 
per a activitats de protecció de la salut i el tram poblacional

Trams de població Consell Comarcal Generalitat de Catalunya

OR (95% IC) OR (95% IC)
tram poblacional (respecte municipis 

de menys de 10.000 hab.)

10.000 o menys habitants 1 1,0 

més de 10.000 habitants 0, 9 (0, 82, 0, 99) 1, 24 (1, 12, 1, 37) **
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Taula 77. Estadístics descriptius del nombre d’activitats de promoció de la salut

Variable Municipis província Girona (n = 204)

N (%) a

Nombre d’activitats
0 14 (6,9%)

1 9 (4,4%)

2 16 (7,8%)

3 18 (8,8%)

4 17 (8,3%)

5 10 (4,9%)

6 14 (6,9%)

7 13 (6,4%)

8 11 (5,4%)

9 5 (2,5%)

10 7 (3,4%)

11 9 (4,4%)

12 14 (6,9%)

13 47 (23%)

Mitjana activitats de promoció de la salut 7.2 (4,54)

Municipis per sota de la mitjana 111 (54,4%)

Municipis per sobre de la mitjana 93 (45,6%)
a Per variables categòriques, les dades són percentatge en la categoria; per a variables contínues, les dades inclouen la desviació típica 
entre parèntesis.
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