
 

L'Agència de Salut Pública de Barcelona i el sistema sanitari 
 

Les nostres tasques són essencialment activitats de salut pública amb un grau 

molt elevat d'interacció amb els serveis assistencials. És el cas de les activitats 

de vigilància epidemiològica, que obliguen a una interrelació estreta amb els 

serveis mèdics per a la detecció de casos i per garantir-ne el control i l'eventual 

guariment (com les activitats de vigilància i control de la malaltia 

meningocòccica, de la tuberculosi...). També activitats que faciliten la integració 

d'accions preventives en la praxi assistencial (Pla de vacunació continuada, 

accions de suport a les accions d'educació sanitària i prevenció individual...). 

Finalment, el nostre sistema d'informació sanitària s'ha revelat com un element 

clau de suport a la planificació sanitària dels serveis sanitaris a la ciutat. D'altra 

banda, els serveis d'atenció a les drogodependències gestionats per l'Agència 

són part del dispositiu assistencial de la ciutat.  

Dins del Sistema Nacional de Salut interaccionem amb els serveis de salut 

pública del Departament de Salut, però també amb el Servei Català de la Salut, 

especialment mitjançant el Consorci Sanitari de Barcelona al que estem 

adscrits, i també amb els seus serveis centrals. A més, tenim una interlocució 

constant amb els serveis de Sanitat Exterior vinculats a l'administració central, 

que solen delegar-nos diverses tasques que els són pròpies. També 

col·laborem amb la Federació de Municipis de Catalunya, la Federación 

Española de Municipios y Provincias , la Diputació de Barcelona i diversos 

ajuntaments, amb diverses institucions acadèmiques del camp sanitari, i amb 

organitzacions professionals. 

 

 

 



 

Espais de planificació i coordinació dels serveis sanitaris i de 
salut pública on participem 

Departament de Sanitat i Seguretat Social 

• Comissió de Vigilància Epidemiològica de Catalunya 

• Consell Assessor sobre Tabaquisme 

• Comitè d'Experts en Vacunacions 

• Comissió de Metadona 

• Grup de Treball sobre Aspectes Sanitaris de la Llei de Prevenció Riscos 
Laborals 

• Consell Assessor del Programa de Prevenció de la Tuberculosi 

Servei Català de la Salut 

• Comissió del Pla de Salut 

• Grup de Treball del Consell Preventiu de Seguretat Viària 

• Consell Assessor de l'Enquesta de Salut de Catalunya 

Consorci Sanitari de Barcelona 

• Comitè Director del Programa Pilot de Càncer de Mama 

• Comissió del Pla de Salut de la Ciutat de Barcelona 

• Grup de Treball per a l'Estudi de les Urgències 

Corporació Sanitària de Barcelona 

• Consell Rector de la Corporació 
 
 
 
 


