
DIPSALUT
“10 Anys al servei 

del món local”

Persones al servei de Persones



FA 10 ANYS...UNA 

OPORTUNITAT VISIO

RECURSOS

VOLUNTAT
POLITICA
I TECNICA



GIRONA 5.835 km2

752.026 Habitants

221 Municipis → 70% < 
1.500 h.  



Llei 18/2009 de Salut Pública de 
Catalunya

CAPÍTOL VII
Els serveis dels ens locals en matèria de salut pública
Article 52
Els serveis mínims dels ens locals
Els ajuntaments, d’acord amb les competències que els atribueixen la Llei 15/1990, d’ordenació sanitària de Catalunya, i el Decret
legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, pelqual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i la normativa sanitària
específica, són competents per a prestar els serveis mínims següents en matèria de salut pública:

a) L’educació sanitària en l’àmbit de les competències locals.
b) La gestió del risc per a la salut derivat de la contaminació del medi.
c) La gestió del risc per a la salut pel que fa a les aigües de consum públic.
d) La gestió del risc per a la salut als equipaments públics i als llocs habitats, incloses les piscines.
e) La gestió del risc per a la salut en les activitats de tatuatge, micropigmentació i pírcing.
f) La gestió del risc per a la salut derivat dels productes alimentaris en les activitats del comerç 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.
g) La gestió del risc per a la salut derivat dels animals domèstics, dels animals de companyia, dels animals salvatges urbans i de les 
plagues.
h) La policia sanitària mortuòria en l’àmbit de les competències locals.
i) Les altres activitats de competència dels ajuntaments en matèria de salut pública, d’acord amb la legislació vigent en aquesta matèria.



COMPETENCIES 
MUNICIPALS...UN PUZZLE!



2009: PRIMERA DIAGNOSI



Evolució de la demanda de programes
de desembre de 2009 a octubre de 2010.  Impacte de la XASPM

2009 → 2010



ORGANISME 
SUPRAMUNICIPAL QUE 
TE COM A MISSIO 
DONAR ASSISTENCIA 
TECNICA I ECONOMICA 
ALS MUNICIPIS DE LA 
PROVINCIA PER 
DESENVOLUPAR I 
DONAR COMPLIMENT 
A LES SEVES 
COMPETENCIES EN 
MATERIA DE SALUT 
PUBLICA I BENESTAR

REDUCCIO RISC

ORGANISME 
REFERENT 
EN SALUT 
PÚBLICA

PROXIM AL 
MÓN LOCAL

EMPODERAMENT



•Externalització

•Programes de 
foment

Com?
Aplicant criteris d’eficiencia, eficàcia i d’economia
d’escala que un ens supramunicipal pot aportar.



ELS 3 GRANS EIXOS
Les 3 “i”

INSTITUCIONALITZACIO
INTERNACIONALITZACIÓ

INNOVACIÓ



Programa amb taxa 
Instal·lacions de titularitat i/o gestió 

municipal 

Programa amb taxa 
Instal·lacions de titularitat i/o gestió 

municipal 

Solució

integral
per les 
competències
municipals



ORGANISME 
REFERENT

CATALEG DE SERVEIS:

PROTECCIO DE LA SALUT: Accions per preservar la salut davant
agents físics, químics o biològics presents en els entorns en què
vivim.

control legionel·la                        qualitat aigua                        higiene piscines                       control plagues

PROMOCIO DE LA SALUT: Actuacions orientades a fomentar la 
salut individual i col·lectiva incidint en les condicions i els estils 
de vida.

educació en salut reducció desigualtats formació hàbits saludables



Tecnics de Salut Pública i Benestar

La determinació de fer
arribar els serveis al
territori requereix d’un
equip tècnic proper al
municipi i que actui
com a tècnic del
mateix ajuntament.



PROTECCIÓ SALUT:
5 línies d’actuació . 15 programes



Programa amb taxa 
Instal·lacions de titularitat i/o gestió 

municipal 

Pt 15
Programa de suport econòmic al servei de 
socorrisme a piscines municipals.



PERSONES 

Sentit de coherència - SOC

Dipsalut 2012

Entorns Saludables 

Polítiques Públiques Sanes

Reorientació Serveis Salut 

Habilitats Personals

Acció Comunitària



Acció Política i Social

Pau Batlle. Dipsalut 2015

Salut en totes les polítiques

Intersectorialitat – Governança

Avaluació d’Impacte en Salut

Equitat

Mesura de la desigualtat

Participació comunitària



Evidencies de la relació del SOC i salut

• Alcohol, tabac i altres drogues

• Activitat física

• Alimentació més saludable

• Salut bucodental

• Cura dels fills

• Atmosfera laboral

• Millor afrontament de l’estrès

• Millor afrontament davant les ENT agudes o cròniques (diabetis, càncer, 
cardiovasculars, mentals...)

• Salut mental, percepció de salut i qualitat de vida

• Menor us dels sistemes sanitaris

• Incrementa l’esperança de vida

Sentit de coherència – SOC - Antonovsky 1979



PROMOCIÓ DE LA SALUT: 4 línies

ESTILS DE VIDA

SUPORT I ASSESSORAMENT EN SALUT

REDUCCIÓ DE DESIGUALTATS

CONDICIONS DE VIDA







Es tracta d’una solució de 
gestió per a la salut pública 
municipal basada en el 
concepte de cloud computing, 
que no pretén oferir-se com 
una aplicació sinó com un 
servei per als municipis 
gironins. És un “núvol” privat 
amb dades centralitzades, 
accessibles, segures i 
dimensionables.

Sistema d’Informació Municipal de Salut Pública (SIMSAP)



Element clau / central

NUBE                                      PRIVADA

Sol·licituds de
programes

PROVEÏDORS

Introducció de resultats / 
gestió d´incidències

Consulta de
resultats

AJUNTAMENTS

Monitorizació
Validació accions

Validació sol·licituds
Assignacions/encàrrecs 

TÈCNICS DIPSALUT / 
XARXA D´AGENTS

DE SALUT PÚBLICA MUNICIPAL

Relació d´ encàrrecs
Planificació actuacions per programa

Relació accions
validades/fact.

Gestió d´avisos

https://simsap.dipsalut.cat/

https://simsap.dipsalut.cat/


L’ objectiu és passar de tenir 
dades a disposar d’informació
centralitzada i relacionable per 
transformar-la en coneixement.

Dades -> Informació -> Coneixement



Programa amb taxa 
Instal·lacions de titularitat i/o gestió 

municipal 

Programa amb taxa 
Instal·lacions de titularitat i/o gestió 

municipal 

Transferència de coneixement tècnic



2 0 0 9 - P R O T E C C I Ó  
D E  L A  S A L U T

2 0 0 9 - P R O M O C I Ó  
D E  L A  S A L U T

2 0 1 5 - O D S

2 0 1 6 - A C C I Ó  
S O C I A L



SUPER

REPTE! 



• FUSIÓ SALUT PUBLICA + ACCIO SOCIAL

• COM ENS EXPLIQUEM AL TERRITORI?



• DES DE LA RESPONSABILITAT SUPRAMUNICIPAL....COM 

AJUDEM A PROMOURE UNA ESTRATÈGIA AL VOLTANT DE:

• DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE I BENESTAR

• SALUT A TOTES LES POLÍTIQUES

• CANVIS EN EL MODEL DE GOVERNANÇA



LES 3´S

SALUT SOCIAL

SOSTENIBILITAT



PLANS MUNICIPALS OBSERVATORI CATÀLEG DE SERVEIS



SALUT 
AMBIENTAL

PROMOCIÓ 
DE LA SALUT, 
BENESTAR I 
ATENCIÓ A 

LES 
PERSONES

SALUT EN 
TOTES LES 

POLÍTIQUES. 
TREBALL EN 

XARXA





Impacte  de ls  

ODS a ls  

serve is  i  

programes 

de l  Catà leg



INNOVACIO



Estudi sobre dinàmiques de creixement de 
poblacions de legionel·la en sistemes d’aigua 
calenta sanitària







PLANS MUNICIPALS DE SALUT, 
BENESTAR  I DESENVOLUPAMENT 

SOSTENIBLE

Aterrant els ODS al món local 

“Plans Pilot”



Plantejament

1r pas

DISSENY I 

PARTICIPACIÓ

2n pas

DIAGNOSI

3r pas

CONCLUSIONS

CANVIS EN EL MODEL DE GOVERNANÇA

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA

Oportunitat.- Elaboració d’una diagnosi en profunditat que permeti fonamentar les
decisions metodològiques, però també político-tècniques.

4t pas

PLA DE 

TREBALL

5è pas

REDACCIÓ DEL 

PLA





0
20
40
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80

100
120
140
160
180
200

1. Fi de la pobresa.

2. Fam zero.

3. Salut i benestar.

4. Educació de
qualitat.

5. Igualtat de gènere.

6. Aigua neta i
sanejament.

7. Energies neta i
assequible.

8. Treball digne i
creixement…9. Indústria,

Innovació i…
10. Reducció de la

desigualtat.

11. Ciutats i
comunitats…

12. Consum i
producció…

13. Acció climàtica

14. Vida submarina

15. Vida terrestre.

16. Pau, justícia i
institucions sòlides.

17. Aliances pels
objectius.

DISTRIBUCIO DE LES ACCIONS PER ODS



TOTAL ACTIUS
Torroella de Montgrí i l’Estartit, 2018





























Canvi 
climàtic Interculturalitat

Envelliment



MODEL SOCIAL

Impulsar i contribuir
activament a posar en valor
el canvi cap a un model
social basat en la
consciència del paper de
cadascú en la salut i
benestar de les persones i
de la comunitat.



CONNEXIÓ

Fomentar la interrelació
entre els diferents agents i el
treball en xarxa



Llei 18/2009 de Salut Pública de 
Catalunya

CAPÍTOL VII
Els serveis dels ens locals en matèria de salut pública
Article 52
Els serveis mínims dels ens locals
Els ajuntaments, d’acord amb les competències que els atribueixen la Llei 15/1990, d’ordenació sanitària de Catalunya, i el 
Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, pelqual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i la 
normativa sanitària específica, són competents per a prestar els serveis mínims següents en matèria de salut pública:

a) L’educació sanitària en l’àmbit de les competències locals.
b) La gestió del risc per a la salut derivat de la contaminació del medi.
c) La gestió del risc per a la salut pel que fa a les aigües de consum públic.
d) La gestió del risc per a la salut als equipaments públics i als llocs habitats, incloses les piscines.
e) La gestió del risc per a la salut en les activitats de tatuatge, micropigmentació i pírcing.
f) La gestió del risc per a la salut derivat dels productes alimentaris en les activitats del comerç 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.
g) La gestió del risc per a la salut derivat dels animals domèstics, dels animals de companyia, dels animals salvatges urbans i 
de les plagues.
h) La policia sanitària mortuòria en l’àmbit de les competències locals.
i) Les altres activitats de competència dels ajuntaments en matèria de salut pública, d’acord amb la legislació vigent en 
aquesta matèria.



SALUT .....DES DE TOTES LES 
POLITIQUES..........DES DEL COR

PASSIÓ



Sabem el camí....
....caminem, doncs..



GRACIES ! 
☺


