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Catàleg de productes i serveis de l’ASPB 
Aprovat a la Junta de Govern (maig 2014) 

Sistemes d’informació 
1. Sistema d’informació sobre drogodependències 

2. Sistema d’informació de salut infantil i de salut sexual i reproductiva 

3. Estadístiques de mortalitat i registres poblacionals 

4. Sistema d’informació de lesions pel trànsit 

5. Sistema d’informació de vigilància i control alimentari 

6. Sistema d’informació de la qualitat de l’aire i altres vectors ambientals 

7. Informe de salut i sistema integrat d’informació 

8. Enquestes de salut 

Vigilància i control epidemiològics 
9. Programa de prevenció i control de la tuberculosi 

10. Vigilància de la sida/VIH i les hepatitis 

11. Vigilància i control de les meningitis i la legionel·losi 

12. Vigilància i control d’altres malalties transmissibles 

13. Vigilància i control de brots epidèmics 

14. Vigilància de la salut laboral 

Vigilància i control ambiental 
15. Vigilància i control de les aigües de consum humà 

16. Vigilància i control del medi hídric (aigües freàtiques i litorals) 

17. Vigilància i control d’instal·lacions de risc de legionella 

18. Vigilància i control d’activitats de risc sanitari (ESP, pírcings i tatuatges...) 

Vigilància i control d’aliments i establiments alimentaris 
19. Vigilància i control sanitari dels mercats centrals 

20. Vigilància i control sanitari de l’Escorxador 

21. Vigilància i control sanitari d’indústries alimentàries 

22. Vigilància i control sanitari d’establiments minoristes i mercats 

23. Vigilància i control sanitari d’establiments de restauració 
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Vigilància i control de plagues urbanes 
24. Vigilància i control ambiental de plagues a la via pública i clavegueram 

25. Vigilància i control ambiental de plagues als edificis municipals 

26. Vigilància i control de riscos associats a aus salvatges urbanes (coloms, 

cotorres...). 

Laboratori de Salut Pública 
27. Control analític dels aliments 

28. Control analític de les aigües de consum 

29. Control analític ambiental 

30. Control analític de suport a la investigació epidemiològica 

31. Preparacions farmacològiques 

Prevenció i promoció de la salut 
32. Programa de cribratge de càncer de mama 

33. Pla de vacunació continuada i Centre Regional de Vacunes 

34. Promoció de la salut a l’escola 

35. Intervenció integral de salut als barris 

36. Intervencions a les empreses 

37. Intervencions orientades a poblacions específiques 

Atenció a les drogodependències 
38. Programa d’orientació sobre drogues per adolescents i famílies 

39. Programes de tractament en centres propis 

40. Programes de reducció de danys als CAS 

41. Programes comunitaris de reducció de danys 

Autoritat i administració sanitària 
42. Investigació i control d'alertes, denúncies i incidències 

43. Autoritzacions i registres sanitaris 

44. Actuacions derivades del control oficial 

45. Informació, assessorament i resposta a peticions en Protecció de la Salut 

Projectes externs 
46. Segons projecte i contracte 
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Recerca i docència 
47. Segons projecte i programa
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