
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENTACIÓ DEL SERVEI 
 
Gestionem el conjunt d’actuacions necessàries per millorar, promoure i protegir la salut de la població. 
 

QUÈ FEM? 
 
El servei es divideix en dos blocs: 

 Protecció de la Salut. Actuacions de vigilància i control dins de l’àmbit de la seguretat 
alimentària, la sanitat ambiental i els establiments de tatuatges i pírcings. 

 Promoció de la Salut. Tallers a la comunitat educativa i a la població en general per fomentar 
hàbits saludables 

 
 
 QUÈ OFERIM? 
 
Protecció de la Salut: 

 Vigilància i control de les aigües de consum públic a través de l’Agència de Salut Pública 
 Vigilància i control dels establiments alimentaris minoristes 
 Assessorament en establiments en matèria de seguretat alimentaria  
 Formació en manipulació d’aliments 
 Classificació dels establiments alimentaris en funció del risc  
 Control de plagues a la via pública i edificis municipals 
 Control de legionel·la en edificis i instal·lacions amb risc de proliferació de la bactèria 
 Control sanitari de les piscines d’ús públic 
 Control i autorització sanitària d’establiments que realitzen la pràctica de tatuatges i pírcings 
 Salubritat en habitatges i solars privats  
 Elaboració del cens d’animals de companyia inscrits en el registre municipal 
 Tramitació de llicències de gossos potencialment perillosos 
 Servei de recollida de gossos i gats perduts o abandonats a la via pública 
 Creació de zones d’esbarjo per a gossos 
 Gestió de les colònies de gats del carrer   
 Vetllar perquè les instal·lacions i serveis siguin adequats i estiguin disponibles per als usuaris 

de la platja durant la temporada de bany 
 Servei de Salvament i Socorrisme per a la prevenció d’accidents a través d’un servei de 

vigilància continuada a la zona de bany i auxili i salvament de les persones en cas d’incident.   
 

Promoció de la Salut: 
 Tallers dirigits a les escoles de primària i secundària per promoure el benestar emocional, 

hàbits saludables i l’autoprotecció. 
 Tallers de primers auxilis i suport vital bàsic per alumnes i professors. 
 Desenvolupament de programes o projectes transversals d’impacte sobre la salut 

 

A QUI ENS ADRECEM? 

A tota la població, tant a particulars com a empreses, i també a altres administracions.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL NOSTRE COMPROMÍS 

 Garantir la salut pública de la població de Premià de Mar dins del marc competencial que 
estableix la Llei 18/2009 de Salut Pública de Catalunya  

 Atendre les consultes i les demandes dels ciutadans en matèria de salut pública 

 Donar resposta i gestionar totes les queixes i suggeriments que arribin al servei 

 Desenvolupar actuacions per millorar la salut de la població, entesa no només com 
l’absència de malaltia, si no com un estat de benestar físic, mental i social. 

 Ampliar el ventall d’actuacions en Promoció de la Salut adreçades principalment a les 
escoles: fomentar hàbits saludables d’alimentació i de pràctica de l’activitat física, 
educació en sexualitat i afectivitat i prevenció del tabac i l’alcohol en joves.  

 

AJUDEU-NOS A MILLORAR 
Per tal de millorar la gestió que realitzem dins el servei, 
agrairem que ens comuniqueu qualsevol incidència o 
suggeriment de millora a través dels sistemes de 
comunicació establerts.  

 

 

INDICADORS DEL SERVEI 
 

 2018 2019 2020 

Nombre de tallers realitzats a les escoles en 
benestar emocional 

25   

Nombre de tallers realitzats a les escoles en 
primers auxilis 

21   

Nombre d’inspeccions sanitàries realitzades en 
establiments minoristes  

36   

Nombre d’actuacions realitzades contra el mosquit 
tigre a la via pública 

6   

Activitat de formació en manipulació d’aliments 1   

Nombre de llicències de gossos 
potencialment perillosos tramitades 

16   

 
 
   
 
 
 
 
 
 

 

DADES DE CONTACTE 
 

SERVEI DE SALUT PÚBLICA 
Plaça Ajuntament, 1 
08330 Premià de Mar 
Tel.937417402 
salutpublica@premiademar.cat 
 


