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Valors
La gestió de l’ASPB es basa en els valors següents:

• La transparència i la participació.

• L’actuació fonamentada en l’evidència i l’avaluació.

• La capacitat de resposta.

• L’eficiència en l’ús dels recursos que se li confien.

• La reflexió sobre la pròpia praxi mitjançant la recerca aplicada.

• La qualificació i el creixement professional del seu personal.

• La interacció i la cooperació amb altres institucions i entitats. 

• L’aspiració a l’equitat, la cohesió social, la inclusió i la convivència.

• La contribució a un entorn ambiental i social sostenible.

Visió
La visió de futur de l’Agència de Salut Pública de Barcelona és ser una orga-
nització de referència en la gestió i la innovació en salut pública, amb un li-
deratge reconegut. Aspira a l’excel·lència en els seus serveis i integra la bona
pràctica en salut pública a través de l’avaluació i la cerca de la qualitat total.

Una organització de referència
L’ASPB és la finestreta única, l’únic interlocutor de la ciutadania pel que fa a
salut pública a Barcelona. Això comporta que s’hagin aplegat la totalitat de
competències en salut pública de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajunta-
ment de Barcelona en un únic organisme que les concentra i les gestiona a
la ciutat.

L’ASPB, que va iniciar l’activitat l’1 de gener de 2003, es regeix per la Junta
de Govern. Els seus serveis productius s’apleguen sota la Direcció de l’Agèn-
cia en cinc grans branques: Seguretat Alimentària, Vigilància i Control Am-
bientals, Promoció de la Salut, Observatori de la Salut Pública i Laboratori, a
més del Servei de Prevenció i Atenció a les Drogodependències. El catàleg
de productes i serveis reflecteix la tasca que duen a terme. 

Des del 1889 fins avui
L’Agència de Salut Pública de Barcelo na (ASPB) té l’origen en tres organitza-
cions centenàries: el Laboratori Municipal de Barcelona, fundat el 1889, l’Ins-
titut Municipal d’Higiene, creat el 1891, i el Cos de Veterinaris Municipals,
del 1899. Aquests, juntament amb altres serveis i estructures, van configurar
els serveis municipals de salut pública, que en els anys vuitanta –després de
la recuperació de la democràcia municipal– es van aplegar dins de l’Àrea de
Salut Pública. El 1996 es va constituir l’Institut Municipal de Salut Pública,
que el 2002 es va fusionar amb estructures procedents de la Generalitat de
Catalunya per crear l’ASPB. A més de la direcció i gestió dels centres i serveis
de salut pública de la ciutat de Barcelona, l’ASPB assumeix la gestió de ser-
veis de la Generalitat directament adreçats a la ciutat de Barcelona.

Missió
L’Agència de Salut Pública de Barcelona dirigeix i gestiona els centres i serveis
de salut pública de la ciutat per encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona i la
Generalitat de Catalunya. La seva raó de ser és vetllar per la salut de les per-
sones residents a Barcelona i visitants, mitjançant:

• El coneixement de l’estat de salut de la població i dels factors que el de-
terminen.

• El desenvolupament de polítiques per mantenir i millorar la salut de la
població.

• La garantia de prestació de serveis en el terreny de la salut pública i l’as-
sumpció íntegra de les tasques que se’n deriven per a l’exercici de l’au-
toritat sanitària a la ciutat.

www.aspb.cat

Paper reciclat



Edifici Lesseps

Seu central de l’Agència 
de Salut Pública de Barcelona
Pl. Lesseps, 1
08023 Barcelona
Telèfon 932 384 545
Fax 932 173 197
direccio@aspb.cat

Extensió a Príncep d’Astúries
Av. Príncep d’Astúries, 63
08012 Barcelona
Telèfon 932 384 545

Edifici Peracamps

Av. de les Drassanes, 13
08001 Barcelona

Laboratori
Telèfon 934 439 400
Fax 934 430 611 
lab@aspb.cat 

Control Alimentari 
de Mercats Centrals

Mercabarna, Zona Franca, 
sector C
08040 Barcelona
Telèfon 935 563 341
Fax 935 564 420
isal@aspb.cat

Centres d’atenció a pacients
amb drogodependències

CAS Sants
Comtes de Bell-lloc, 138
08014 Barcelona
Telèfon 934 901 940

CAS Nou Barris
Via Favència, 379
08033 Barcelona
Telèfon 933 540 219

CAS Garbivent
Sagrera, 179
08027 Barcelona
Telèfon 933 408 458

CAS Sarrià
Dalmases, 76
08017 Barcelona
Telèfon 932 121 075

CAS Horta-Guinardó
Sacedón, 18
08032 Barcelona
Telèfon 934 071 316

CAS Baluard
Pl. Blanquerna, 2
08001 Barcelona
Telèfon 933 426 892 

N
o

ve
m

b
re

 2
01

3

Valors
La gestió de l’ASPB es basa en els valors següents:

• La transparència i la participació.

• L’actuació fonamentada en l’evidència i l’avaluació.

• La capacitat de resposta.

• L’eficiència en l’ús dels recursos que se li confien.

• La reflexió sobre la pròpia praxi mitjançant la recerca aplicada.

• La qualificació i el creixement professional del seu personal.

• La interacció i la cooperació amb altres institucions i entitats. 

• L’aspiració a l’equitat, la cohesió social, la inclusió i la convivència.

• La contribució a un entorn ambiental i social sostenible.

Visió
La visió de futur de l’Agència de Salut Pública de Barcelona és ser una orga-
nització de referència en la gestió i la innovació en salut pública, amb un li-
deratge reconegut. Aspira a l’excel·lència en els seus serveis i integra la bona
pràctica en salut pública a través de l’avaluació i la cerca de la qualitat total.

Una organització de referència
L’ASPB és la finestreta única, l’únic interlocutor de la ciutadania pel que fa a
salut pública a Barcelona. Això comporta que s’hagin aplegat la totalitat de
competències en salut pública de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajunta-
ment de Barcelona en un únic organisme que les concentra i les gestiona a
la ciutat.

L’ASPB, que va iniciar l’activitat l’1 de gener de 2003, es regeix per la Junta
de Govern. Els seus serveis productius s’apleguen sota la Direcció de l’Agèn-
cia en cinc grans branques: Seguretat Alimentària, Vigilància i Control Am-
bientals, Promoció de la Salut, Observatori de la Salut Pública i Laboratori, a
més del Servei de Prevenció i Atenció a les Drogodependències. El catàleg
de productes i serveis reflecteix la tasca que duen a terme. 

Des del 1889 fins avui
L’Agència de Salut Pública de Barcelo na (ASPB) té l’origen en tres organitza-
cions centenàries: el Laboratori Municipal de Barcelona, fundat el 1889, l’Ins-
titut Municipal d’Higiene, creat el 1891, i el Cos de Veterinaris Municipals,
del 1899. Aquests, juntament amb altres serveis i estructures, van configurar
els serveis municipals de salut pública, que en els anys vuitanta –després de
la recuperació de la democràcia municipal– es van aplegar dins de l’Àrea de
Salut Pública. El 1996 es va constituir l’Institut Municipal de Salut Pública,
que el 2002 es va fusionar amb estructures procedents de la Generalitat de
Catalunya per crear l’ASPB. A més de la direcció i gestió dels centres i serveis
de salut pública de la ciutat de Barcelona, l’ASPB assumeix la gestió de ser-
veis de la Generalitat directament adreçats a la ciutat de Barcelona.

Missió
L’Agència de Salut Pública de Barcelona dirigeix i gestiona els centres i serveis
de salut pública de la ciutat per encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona i la
Generalitat de Catalunya. La seva raó de ser és vetllar per la salut de les per-
sones residents a Barcelona i visitants, mitjançant:

• El coneixement de l’estat de salut de la població i dels factors que el de-
terminen.

• El desenvolupament de polítiques per mantenir i millorar la salut de la
població.

• La garantia de prestació de serveis en el terreny de la salut pública i l’as-
sumpció íntegra de les tasques que se’n deriven per a l’exercici de l’au-
toritat sanitària a la ciutat.

www.aspb.cat

Paper reciclat



Edifici Lesseps

Seu central de l’Agència 
de Salut Pública de Barcelona
Pl. Lesseps, 1
08023 Barcelona
Telèfon 932 384 545
Fax 932 173 197
direccio@aspb.cat

Extensió a Príncep d’Astúries
Av. Príncep d’Astúries, 63
08012 Barcelona
Telèfon 932 384 545

Edifici Peracamps

Av. de les Drassanes, 13
08001 Barcelona

Laboratori
Telèfon 934 439 400
Fax 934 430 611 
lab@aspb.cat 

Control Alimentari 
de Mercats Centrals

Mercabarna, Zona Franca, 
sector C
08040 Barcelona
Telèfon 935 563 341
Fax 935 564 420
isal@aspb.cat

Centres d’atenció a pacients
amb drogodependències

CAS Sants
Comtes de Bell-lloc, 138
08014 Barcelona
Telèfon 934 901 940

CAS Nou Barris
Via Favència, 379
08033 Barcelona
Telèfon 933 540 219

CAS Garbivent
Sagrera, 179
08027 Barcelona
Telèfon 933 408 458

CAS Sarrià
Dalmases, 76
08017 Barcelona
Telèfon 932 121 075

CAS Horta-Guinardó
Sacedón, 18
08032 Barcelona
Telèfon 934 071 316

CAS Baluard
Pl. Blanquerna, 2
08001 Barcelona
Telèfon 933 426 892 

N
o

ve
m

b
re

 2
01

3

Valors
La gestió de l’ASPB es basa en els valors següents:

• La transparència i la participació.

• L’actuació fonamentada en l’evidència i l’avaluació.

• La capacitat de resposta.

• L’eficiència en l’ús dels recursos que se li confien.

• La reflexió sobre la pròpia praxi mitjançant la recerca aplicada.

• La qualificació i el creixement professional del seu personal.

• La interacció i la cooperació amb altres institucions i entitats. 

• L’aspiració a l’equitat, la cohesió social, la inclusió i la convivència.

• La contribució a un entorn ambiental i social sostenible.

Visió
La visió de futur de l’Agència de Salut Pública de Barcelona és ser una orga-
nització de referència en la gestió i la innovació en salut pública, amb un li-
deratge reconegut. Aspira a l’excel·lència en els seus serveis i integra la bona
pràctica en salut pública a través de l’avaluació i la cerca de la qualitat total.

Una organització de referència
L’ASPB és la finestreta única, l’únic interlocutor de la ciutadania pel que fa a
salut pública a Barcelona. Això comporta que s’hagin aplegat la totalitat de
competències en salut pública de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajunta-
ment de Barcelona en un únic organisme que les concentra i les gestiona a
la ciutat.

L’ASPB, que va iniciar l’activitat l’1 de gener de 2003, es regeix per la Junta
de Govern. Els seus serveis productius s’apleguen sota la Direcció de l’Agèn-
cia en cinc grans branques: Seguretat Alimentària, Vigilància i Control Am-
bientals, Promoció de la Salut, Observatori de la Salut Pública i Laboratori, a
més del Servei de Prevenció i Atenció a les Drogodependències. El catàleg
de productes i serveis reflecteix la tasca que duen a terme. 

Des del 1889 fins avui
L’Agència de Salut Pública de Barcelo na (ASPB) té l’origen en tres organitza-
cions centenàries: el Laboratori Municipal de Barcelona, fundat el 1889, l’Ins-
titut Municipal d’Higiene, creat el 1891, i el Cos de Veterinaris Municipals,
del 1899. Aquests, juntament amb altres serveis i estructures, van configurar
els serveis municipals de salut pública, que en els anys vuitanta –després de
la recuperació de la democràcia municipal– es van aplegar dins de l’Àrea de
Salut Pública. El 1996 es va constituir l’Institut Municipal de Salut Pública,
que el 2002 es va fusionar amb estructures procedents de la Generalitat de
Catalunya per crear l’ASPB. A més de la direcció i gestió dels centres i serveis
de salut pública de la ciutat de Barcelona, l’ASPB assumeix la gestió de ser-
veis de la Generalitat directament adreçats a la ciutat de Barcelona.

Missió
L’Agència de Salut Pública de Barcelona dirigeix i gestiona els centres i serveis
de salut pública de la ciutat per encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona i la
Generalitat de Catalunya. La seva raó de ser és vetllar per la salut de les per-
sones residents a Barcelona i visitants, mitjançant:

• El coneixement de l’estat de salut de la població i dels factors que el de-
terminen.

• El desenvolupament de polítiques per mantenir i millorar la salut de la
població.

• La garantia de prestació de serveis en el terreny de la salut pública i l’as-
sumpció íntegra de les tasques que se’n deriven per a l’exercici de l’au-
toritat sanitària a la ciutat.

www.aspb.cat

Paper reciclat



Catàleg de serveis
Inclou els serveis i productes bàsics que assumeix, que entronquen amb la seva missió,
les responsabilitats que li són encomanades i els pressupostos que li transfereixen les
administracions públiques. D’altra banda, l’ASPB també fa altres activitats congruents
amb els seus objectius i capacitats: determinats serveis de cooperació internacional
en matèria sanitària i serveis externs derivats de contractes o convenis amb altres en-
titats o institucions, que assumeix sempre que no comportin una minva dels recursos
disponibles per dur a terme la seva missió principal. 

Sistemes d’informació 

L’ASPB recull i analitza sistemàticament da des sobre els de-
terminants i els diferents problemes relacionats amb la
salut, a través de les quals obté una visió de conjunt de
l’estat de salut dels barcelonins i barcelonines i pot deter-
minar-ne les actuacions prioritàries. A partir d’aquestes
dades elabora l’informe de salut de la ciutat, amb indica-
dors per districtes i per àrees bàsiques de salut (ABS).

• Sistema d’informació sobre drogodependències.

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

• Estadístiques vitals i registres poblacionals.

• Sistema d’informació de lesions pel trànsit.

• Sistema d’informació de control alimentari.

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

• Informe de salut i sistema integrat d’informació. 

• Enquestes de salut a la població general i a grups 
específics.

Vigilància i control epidemiològics 

L’ASPB porta a terme el recull sistemàtic, el processament, l’anàlisi i la difusió d’infor-
mació sobre les malalties de declaració obligatòria, com la malaltia meningocòccica,
la sida, la tuberculosi, l’hepatitis, etc. Així mateix, s’encarrega de la investigació i el
control dels brots epidèmics de qualsevol malaltia i planifica i desenvolupa programes
de prevenció, control i vigilància epidemiològics. Per complir els seus objectius es co-
ordina amb altres grups de recerca d’hospitals, centres d’atenció primària i d’atenció
a pacients amb drogodependències, i institucions penitenciàries.

En l’àmbit de la salut laboral, el sistema de vigilància basat en casos
traçadors s’ha estès a totes les àrees bàsiques de salut.

• Programa de prevenció i control de la tuberculosi.

• Vigilància del VIH/sida i les hepatitis.

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

• Vigilància i control d’altres malalties transmissibles.

• Vigilància i control de brots epidèmics.

• Vigilància de la salut ocupacional.

Vigilància i control ambientals

Les accions de vigilància i control que du a terme l’ASPB inclouen els
àmbits de la prevenció, l’avaluació (de l’impacte de focus fixos o de
trànsit sobre la qualitat de l’aire, o de la qualitat microbiològica de
l’aigua i la sorra de les platges, entre d’altres), la participació en plans
d’actuació, l’aplicació dels programes de vigilància i la intervenció en
brots comunitaris.

• Programes de millora de la qualitat de l’aire.

• Vigilància i control de les aigües de consum humà.

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

• Vigilància i control d’instal·lacions de risc de legionel·la.

• Vigilància i control d’activitats de risc sanitari (establiments 
i serveis plaguicides, de pírcings i tatuatges...).

Vigilància i control d’aliments i establiments alimentaris

L’ASPB s’encarrega de la vigilància i el control sanitari dels aliments que
s’elaboren o es comercialitzen a la ciutat i porta a terme les activitats
de control tant als establiments majoristes ubicats a la Unitat Alimen-
tària de Mercabarna (escorxador, mercats centrals del peix i de fruites i
verdures) com als establiments distribuïts per la resta de la ciutat. De la
mateixa manera, vigila els establiments minoristes d’alimentació i els
menjadors col·lectius socials i comercials.

• Vigilància i control sanitaris dels mercats centrals.

• Vigilància i control sanitaris de l’escorxador.

• Vigilància i control sanitaris d’indústries i establiments de comerç a l’engròs.

• Vigilància i control sanitaris d’establiments minoristes i mercats municipals.

• Vigilància i control sanitaris d’establiments de restauració col·lectiva.

Vigilància i control d’aus salvatges i plagues 

Els programes de control de plagues que es duen a terme des de l’ASPB es basen en el
model de lluita integral, que redueix al mínim possible la utilització de productes químics
i augmenta la sostenibilitat en el medi ambient i en la salut pública.

• Vigilància i control d’aus salvatges urbanes.

• Vigilància i control ambiental de plagues a la via pública i al clavegueram.

• Vigilància i control ambiental de plagues als edificis municipals.

Laboratori de Salut Pública

El Laboratori desenvolupa la seva activitat en el camp de l’anàlisi micro-
biològica i fisicoquímica i dóna suport analític als serveis de salut pública
de la ciutat de Barcelona. Els serveis analítics que ofereix també estan
oberts a d’altres administracions públiques, així com a empreses i par-
ticulars. Els resultats analítics del Laboratori són reconeguts internacio-
nalment ja que disposa de l’acreditació UNE-EN ISO/IEC 17025,
atorgada per l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC).

• Suport a programes de vigilància alimentària.

• Suport a programes de control d’aigües de consum.

• Suport a programes de control ambiental.

• Suport a la investigació epidemiològica.

Prevenció i promoció de la salut

En prevenció i promoció de la salut, l’ASPB facilita la integració d’ac-
cions preventives en l’entorn assistencial, l’educatiu i el laboral (vacu-
nacions, cribratge del càncer de mama, programes a les escoles i
empreses).

• Programa de cribratge del càncer de mama.

• Pla de vacunació continuada.

• Prevenció i control del tabaquisme.

• Educació per a la salut a l’escola.

• Suport a altres intervencions de salut a l’escola.

• Intervencions de salut comunitària als barris.

• Programes de prevenció a les empreses.

Prevenció i atenció a les drogodependències

El consum de drogues ha estat un dels principals problemes
de convivència i de salut pública que s’han afrontat a la ciu-
tat de Barcelona. Per abordar aquest problema es va posar
en funcionament el Pla municipal de drogues de Barcelona,
amb una perspectiva global de ciutat que porta les diferents
intervencions cap a una resposta més eficaç a través d’ac-
cions tant de prevenció com de tractament.

• Programes comunitaris fora de l’escola.

• Programa d’orientació sobre drogues per a 
adolescents i famílies.

• Programes de tractament en centres propis.

• Programes de disminució del risc en centres 
d’atenció i sociosanitaris.

• Programes de disminució del risc al carrer.

Coordinació sanitària i enllaç

L’ASPB porta a terme accions de coordinació i enllaç amb
altres agents en matèria de salut pública.

Projectes externs

L’ASPB assessora altres entitats en matèria de prevenció i control de malalties, i de
promoció de la salut pública.

Recerca i docència

A més de desenvolupar projectes de recerca en diverses àrees (determinants de salut,
polítiques sanitàries, salut internacional...), l’ASPB manté una oferta docent (especial-
ment de postgrau), amb la col·laboració d’universitats catalanes i internacionals, i forma
part de l’Institut d’Investigació Biomèdica Sant Pau (IIB Sant Pau).

L’Agència de Salut
Pública de Barcelona està
certificada per DNV pel
seu sistema de gestió
segons la norma ISO
9001:2008 i la norma
OHSAS 18001:2007.
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control dels brots epidèmics de qualsevol malaltia i planifica i desenvolupa programes
de prevenció, control i vigilància epidemiològics. Per complir els seus objectius es co-
ordina amb altres grups de recerca d’hospitals, centres d’atenció primària i d’atenció
a pacients amb drogodependències, i institucions penitenciàries.

En l’àmbit de la salut laboral, el sistema de vigilància basat en casos
traçadors s’ha estès a totes les àrees bàsiques de salut.

• Programa de prevenció i control de la tuberculosi.

• Vigilància del VIH/sida i les hepatitis.

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

• Vigilància i control d’altres malalties transmissibles.

• Vigilància i control de brots epidèmics.

• Vigilància de la salut ocupacional.

Vigilància i control ambientals

Les accions de vigilància i control que du a terme l’ASPB inclouen els
àmbits de la prevenció, l’avaluació (de l’impacte de focus fixos o de
trànsit sobre la qualitat de l’aire, o de la qualitat microbiològica de
l’aigua i la sorra de les platges, entre d’altres), la participació en plans
d’actuació, l’aplicació dels programes de vigilància i la intervenció en
brots comunitaris.

• Programes de millora de la qualitat de l’aire.

• Vigilància i control de les aigües de consum humà.

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

• Vigilància i control d’instal·lacions de risc de legionel·la.

• Vigilància i control d’activitats de risc sanitari (establiments 
i serveis plaguicides, de pírcings i tatuatges...).

Vigilància i control d’aliments i establiments alimentaris

L’ASPB s’encarrega de la vigilància i el control sanitari dels aliments que
s’elaboren o es comercialitzen a la ciutat i porta a terme les activitats
de control tant als establiments majoristes ubicats a la Unitat Alimen-
tària de Mercabarna (escorxador, mercats centrals del peix i de fruites i
verdures) com als establiments distribuïts per la resta de la ciutat. De la
mateixa manera, vigila els establiments minoristes d’alimentació i els
menjadors col·lectius socials i comercials.

• Vigilància i control sanitaris dels mercats centrals.

• Vigilància i control sanitaris de l’escorxador.

• Vigilància i control sanitaris d’indústries i establiments de comerç a l’engròs.

• Vigilància i control sanitaris d’establiments minoristes i mercats municipals.

• Vigilància i control sanitaris d’establiments de restauració col·lectiva.

Vigilància i control d’aus salvatges i plagues 

Els programes de control de plagues que es duen a terme des de l’ASPB es basen en el
model de lluita integral, que redueix al mínim possible la utilització de productes químics
i augmenta la sostenibilitat en el medi ambient i en la salut pública.

• Vigilància i control d’aus salvatges urbanes.

• Vigilància i control ambiental de plagues a la via pública i al clavegueram.

• Vigilància i control ambiental de plagues als edificis municipals.

Laboratori de Salut Pública

El Laboratori desenvolupa la seva activitat en el camp de l’anàlisi micro-
biològica i fisicoquímica i dóna suport analític als serveis de salut pública
de la ciutat de Barcelona. Els serveis analítics que ofereix també estan
oberts a d’altres administracions públiques, així com a empreses i par-
ticulars. Els resultats analítics del Laboratori són reconeguts internacio-
nalment ja que disposa de l’acreditació UNE-EN ISO/IEC 17025,
atorgada per l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC).

• Suport a programes de vigilància alimentària.

• Suport a programes de control d’aigües de consum.

• Suport a programes de control ambiental.

• Suport a la investigació epidemiològica.

Prevenció i promoció de la salut

En prevenció i promoció de la salut, l’ASPB facilita la integració d’ac-
cions preventives en l’entorn assistencial, l’educatiu i el laboral (vacu-
nacions, cribratge del càncer de mama, programes a les escoles i
empreses).

• Programa de cribratge del càncer de mama.

• Pla de vacunació continuada.

• Prevenció i control del tabaquisme.

• Educació per a la salut a l’escola.

• Suport a altres intervencions de salut a l’escola.

• Intervencions de salut comunitària als barris.

• Programes de prevenció a les empreses.

Prevenció i atenció a les drogodependències

El consum de drogues ha estat un dels principals problemes
de convivència i de salut pública que s’han afrontat a la ciu-
tat de Barcelona. Per abordar aquest problema es va posar
en funcionament el Pla municipal de drogues de Barcelona,
amb una perspectiva global de ciutat que porta les diferents
intervencions cap a una resposta més eficaç a través d’ac-
cions tant de prevenció com de tractament.

• Programes comunitaris fora de l’escola.

• Programa d’orientació sobre drogues per a 
adolescents i famílies.

• Programes de tractament en centres propis.

• Programes de disminució del risc en centres 
d’atenció i sociosanitaris.

• Programes de disminució del risc al carrer.

Coordinació sanitària i enllaç

L’ASPB porta a terme accions de coordinació i enllaç amb
altres agents en matèria de salut pública.

Projectes externs

L’ASPB assessora altres entitats en matèria de prevenció i control de malalties, i de
promoció de la salut pública.

Recerca i docència

A més de desenvolupar projectes de recerca en diverses àrees (determinants de salut,
polítiques sanitàries, salut internacional...), l’ASPB manté una oferta docent (especial-
ment de postgrau), amb la col·laboració d’universitats catalanes i internacionals, i forma
part de l’Institut d’Investigació Biomèdica Sant Pau (IIB Sant Pau).

L’Agència de Salut
Pública de Barcelona està
certificada per DNV pel
seu sistema de gestió
segons la norma ISO
9001:2008 i la norma
OHSAS 18001:2007.



Catàleg de serveis
Inclou els serveis i productes bàsics que assumeix, que entronquen amb la seva missió,
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administracions públiques. D’altra banda, l’ASPB també fa altres activitats congruents
amb els seus objectius i capacitats: determinats serveis de cooperació internacional
en matèria sanitària i serveis externs derivats de contractes o convenis amb altres en-
titats o institucions, que assumeix sempre que no comportin una minva dels recursos
disponibles per dur a terme la seva missió principal. 

Sistemes d’informació 

L’ASPB recull i analitza sistemàticament da des sobre els de-
terminants i els diferents problemes relacionats amb la
salut, a través de les quals obté una visió de conjunt de
l’estat de salut dels barcelonins i barcelonines i pot deter-
minar-ne les actuacions prioritàries. A partir d’aquestes
dades elabora l’informe de salut de la ciutat, amb indica-
dors per districtes i per àrees bàsiques de salut (ABS).
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• Sistema d’informació de salut infantil i salut sexual 
i reproductiva.
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• Sistema d’informació de lesions pel trànsit.

• Sistema d’informació de control alimentari.
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Edifici Lesseps

Seu central de l’Agència 
de Salut Pública de Barcelona
Pl. Lesseps, 1
08023 Barcelona
Telèfon 932 384 545
Fax 932 173 197
direccio@aspb.cat

Extensió a Príncep d’Astúries
Av. Príncep d’Astúries, 63
08012 Barcelona
Telèfon 932 384 545

Edifici Peracamps

Av. de les Drassanes, 13
08001 Barcelona

Laboratori
Telèfon 934 439 400
Fax 934 430 611 
lab@aspb.cat 

Control Alimentari 
de Mercats Centrals

Mercabarna, Zona Franca, 
sector C
08040 Barcelona
Telèfon 935 563 341
Fax 935 564 420
isal@aspb.cat

Centres d’atenció a pacients
amb drogodependències

CAS Sants
Comtes de Bell-lloc, 138
08014 Barcelona
Telèfon 934 901 940

CAS Nou Barris
Via Favència, 379
08033 Barcelona
Telèfon 933 540 219

CAS Garbivent
Sagrera, 179
08027 Barcelona
Telèfon 933 408 458

CAS Sarrià
Dalmases, 76
08017 Barcelona
Telèfon 932 121 075

CAS Horta-Guinardó
Sacedón, 18
08032 Barcelona
Telèfon 934 071 316

CAS Baluard
Pl. Blanquerna, 2
08001 Barcelona
Telèfon 933 426 892 
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Valors
La gestió de l’ASPB es basa en els valors següents:

• La transparència i la participació.

• L’actuació fonamentada en l’evidència i l’avaluació.

• La capacitat de resposta.

• L’eficiència en l’ús dels recursos que se li confien.

• La reflexió sobre la pròpia praxi mitjançant la recerca aplicada.

• La qualificació i el creixement professional del seu personal.

• La interacció i la cooperació amb altres institucions i entitats. 

• L’aspiració a l’equitat, la cohesió social, la inclusió i la convivència.

• La contribució a un entorn ambiental i social sostenible.

Visió
La visió de futur de l’Agència de Salut Pública de Barcelona és ser una orga-
nització de referència en la gestió i la innovació en salut pública, amb un li-
deratge reconegut. Aspira a l’excel·lència en els seus serveis i integra la bona
pràctica en salut pública a través de l’avaluació i la cerca de la qualitat total.

Una organització de referència
L’ASPB és la finestreta única, l’únic interlocutor de la ciutadania pel que fa a
salut pública a Barcelona. Això comporta que s’hagin aplegat la totalitat de
competències en salut pública de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajunta-
ment de Barcelona en un únic organisme que les concentra i les gestiona a
la ciutat.

L’ASPB, que va iniciar l’activitat l’1 de gener de 2003, es regeix per la Junta
de Govern. Els seus serveis productius s’apleguen sota la Direcció de l’Agèn-
cia en cinc grans branques: Seguretat Alimentària, Vigilància i Control Am-
bientals, Promoció de la Salut, Observatori de la Salut Pública i Laboratori, a
més del Servei de Prevenció i Atenció a les Drogodependències. El catàleg
de productes i serveis reflecteix la tasca que duen a terme. 

Des del 1889 fins avui
L’Agència de Salut Pública de Barcelo na (ASPB) té l’origen en tres organitza-
cions centenàries: el Laboratori Municipal de Barcelona, fundat el 1889, l’Ins-
titut Municipal d’Higiene, creat el 1891, i el Cos de Veterinaris Municipals,
del 1899. Aquests, juntament amb altres serveis i estructures, van configurar
els serveis municipals de salut pública, que en els anys vuitanta –després de
la recuperació de la democràcia municipal– es van aplegar dins de l’Àrea de
Salut Pública. El 1996 es va constituir l’Institut Municipal de Salut Pública,
que el 2002 es va fusionar amb estructures procedents de la Generalitat de
Catalunya per crear l’ASPB. A més de la direcció i gestió dels centres i serveis
de salut pública de la ciutat de Barcelona, l’ASPB assumeix la gestió de ser-
veis de la Generalitat directament adreçats a la ciutat de Barcelona.

Missió
L’Agència de Salut Pública de Barcelona dirigeix i gestiona els centres i serveis
de salut pública de la ciutat per encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona i la
Generalitat de Catalunya. La seva raó de ser és vetllar per la salut de les per-
sones residents a Barcelona i visitants, mitjançant:

• El coneixement de l’estat de salut de la població i dels factors que el de-
terminen.

• El desenvolupament de polítiques per mantenir i millorar la salut de la
població.

• La garantia de prestació de serveis en el terreny de la salut pública i l’as-
sumpció íntegra de les tasques que se’n deriven per a l’exercici de l’au-
toritat sanitària a la ciutat.

www.aspb.cat

Paper reciclat


