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Presentació

2015
Logotype

La Sub-direcció General de Protecció de la Salut de la Secretaria de Salut Pública té com a una de les
prioritats la transparència de les activitats i resultats del control oficial alimentari i ambiental, i altres
actuacions en protecció de la salut, la finalitat de les quals és protegir la població dels agents físics,
químics i biològics presents en el medi que poden produir un efecte negatiu en la salut de les persones.

El document Indicadors de les activitats de control oficial i altres actuacions de protecció de la salut que es
presenta és una publicació anual que ofereix als professionals i a la ciutadania un recull d’informació fiable,
rellevant i comparable de les activitats i resultats de les actuacions en protecció de la salut, i facilita l’accés
a la informació a les persones i entitats que hi estiguin interessades.
Els indicadors s’han agrupat segons la seva funció en cinc apartats:
1. Indicadors de l’entorn objecte de control oficial
Donen informació dels establiments, centres i instal·lacions alimentàries i ambientals que s’han de
sotmetre a control oficial per part de les autoritats sanitàries les quals comproven que els operadors
econòmics compleixen amb els requisits sanitaris exigits per la legislació vigent que els és aplicable.
2. Indicadors d’activitat de control oficial i analítica
Permeten l’obtenció sistemàtica i periòdica d’informació sobre els aspectes més destacats de la
implementació dels plans i programes de protecció de la salut, com ara la determinació de si es
duen a terme les accions previstes, amb la cobertura prevista i amb una gestió eficient dels recursos
assignats, a més de la detecció de possibles desviacions. També ens permeten conèixer l’activitat
de control realitzada no prevista per motius d’alertes sanitàries, denúncies o brots de malalties de
transmissió alimentària o ambiental.
3. Indicadors de resultats del control oficial
Mesuren els efectes finals de la implementació del plans i programes, mitjançant l’obtenció
d’informació sobre la conformitat dels establiments, centres i instal·lacions visitades, la idoneïtat de
les mostres analitzades d’aliments i aigua, i la seva evolució.
4. Indicadors de mesures dictaminades i sancions
L’obtenció d’informació se centra en les mesures dictaminades i sancions imposades per evitar
riscos per a la salut.
5. Indicadors d’altres actuacions de protecció de la salut
Permeten l’obtenció sistemàtica i periòdica d’informació sobre altres activitats de protecció de la
salut, com ara les tramitacions, l’expedició de carnets d’aplicadors de tractaments de desinfecció,
desinsectació i desratització (DDD), activitats de policia sanitària mortuòria o resolució de consultes i
denúncies d’empreses, associacions, administració i particulars.
A l’edició d’aquest any s’afegeixen els indicadors del número d’auditories de l’Entitat Nacional d’Acreditació
(ENAC) als laboratoris propis de salut pública, el número de certificats d’exportació emesos per territori, les
mostres analitzades i les determinacions realitzades al laboratori de l’Agència de Salut Pública de
Barcelona (ASPB) i les mostres d’aliments recollides per a l’análisi de perills de cada territori. D’altra
banda, s’ha adaptat l’indicador del número de tramitacions de productes alimentaris als canvis normatius.

Sub-direcció General de Protecció de la Salut
Secretaria de Salut Pública
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Entorn objecte de
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Establiments, centres i instal·lacions objecte d’intervenció
de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT)
Figura 1. Nombre i percentatge d’establiments, centres i instal·lacions objecte d’intervenció de l’ASPCAT, 2015

Indústries alimentàries
15.742 (51,1%)
Establiments minoristes de restauració col·lectiva social
6.122 (19,9%)
Establiments amb instal·lacions amb alt risc de
dispersió de Legionella
3.521 (11,4%)
Zones i sistemes de subministrament d’aigua de consum humà
2.821 (9,1%)
Establiments i serveis plaguicides (inclou empreses de
serveis a tercers d’aplicació de tractaments de Legionella)
1.218 (4,0%)
Allotjaments infantils i juvenils i càmpings
856 (2,8%)
Centres generadors de residus sanitaris (*)
297 (1,0%)
Laboratoris de salut ambiental i alimentària
256 (0,8%)

Font: Registre Sanitari d’Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya (RSIPAC), tall de 31.12.2015. Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides
(ROESP), tall de 31.12.2015. Censos de l’ASPCAT, tall a 31.12.2015. Sub-direcció General de Protecció de la Salut, ASPCAT.
(*) L’any 2015 s’ha iniciat el cens oficial als censos de l’ASPCAT, per tant, les dades són incompletes.

Evolució del nombre d’establiments, centres i instal·lacions objecte
d’intervenció de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT)
Figura 2. Evolució del nombre d’establiments, centres i instal·lacions objecte d’intervenció de l’ASPCAT, 2012-2015

Nota: Per poder comparar amb els anys anteriors, en les dades de l’any 2014 i del 2015 no s’han comptabilitzat les instal·lacions d’alt risc de dispersió de
Legionella diferents de les torres de refrigeració i condensadors evaporatius, ni els sistemes de subministrament d’aigua de consum humà en establiments.
Així mateix, atès que el cens oficial dels centres generadors de residus sanitaris s’ha iniciat aquest any, s’han extret les dades d’aquest àmbit d’intervenció.
Font: Registre Sanitari d’Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya, tall de 31.12.2015. Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides, tall
de 31.12.2015. Censos de l’ASPCAT, tall a 31.12.2015. Sub-direcció General de Protecció de la Salut, ASPCAT.
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Sacrifici d’animals als escorxadors de Catalunya
Taula 1. Nombre de caps sacrificats als escorxadors l’any 2015 i
evolució respecte a l’any anterior

Figura 3. Total i percentatge d’unitats de bestiar major (UBM) per
servei regional, 2015

Catalunya: 5.716.098,2 UBM

Font: Registre de sacrificis i declaracions (RSID). Sub-direcció General de Protecció de la
Salut, ASPCAT.

Font: Registre de sacrificis i declaracions (RSID). Sub-direcció General de Protecció de la
Salut, ASPCAT.

Procesament de peces de caça als establiments de manipulació de carn de caça de Catalunya
Taula 2. Nombre de peces de caça processades en establiments de
manipulació de carn de caça l’any 2015 i evolució respecte a l’any
anterior

Figura 4. Percentatge de peces de caça processades en establiments de
manipulació de carn de caça per espècie i servei regional, 2015

Font: Registre de sacrificis i declaracions (RSID). Sub-direcció General de Protecció de
la Salut, ASPCAT.

Font: Registre de sacrificis i declaracions (RSID). Sub-direcció General de Protecció de la
Salut, ASPCAT.
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Activitat de control
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Inspeccions realitzades als establiments, centres i
instal·lacions sota la intervenció de l’ASPCAT
Figura 5. Nombre i percentatge de visites d’inspecció realitzades a establiments, centres i instal·lacions, 2015

Zones i sistemes de subministrament d’aigua de consum humà
17.135 (44,87%)
Indústries alimentàries 12.189 (31,92%)
Establiments minoristes de restauració col·lectiva social
5.072 (13,28%)
Instal·lacions amb alt risc de dispersió de Legionella 2.255 (5,90%)
Allotjaments infantils i juvenils i càmpings 992 (2,60%)
Establiments i serveis plaguicides 280 (0,73%)
Centres generadors de residus sanitaris 233 (0,61%)
Laboratoris de salut ambiental i alimentària 36 (0,09%)

Font: Programes de protecció de la salut. Sub-direcció General de Protecció de la Salut, ASPCAT.

Inspeccions realitzades a establiments, centres i
instal·lacions de competència municipal (convenis de
prestació de serveis signats amb l’administració local)
Figura 6. Inspeccions realitzades a establiments, centres i instal·lacions de
competència municipal, 2015

Establiments minoristes d’alimentació (comerç minorista i
restauració comercial) 9.647 (96,0%)
Piscines 187 (1,9%)
Instal·lacions de baix risc de dispersió de Legionella* 162 (1,6%)
Centres de tatuatge, pírcing i micropigmentació 49 (0,5%)

* Els convenis amb els ajuntaments només estableixen l'assessorament. Només
s'inspeccionen les instal·lacions per classificar-les pel risc.
Nota: Només s'inclouen les inspeccions informades.

Font: Sub-direcció General de Protecció de la Salut, ASPCAT.

7

Activitat de control
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Auditories realitzades a establiments alimentaris

Figura 7. Nombre i percentatge de les auditories
realitzades a establiments alimentaris per motiu, 2015

Figura 8. Nombre d’auditories realitzades a establiments alimentaris
per sector, 2015

125 (47,7%)
79 (30,2%)
32 (12,2%)
22 (8,4%)
2 (0,8%)
1 (0,4%)
1 (0,4%)

APPCC: Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics.
Font: Programa d’avaluació dels autocontrols dels establiments alimentaris.
Sub-direcció General de Protecció de la Salut, ASPCAT.

Font: Programa d’avaluació dels autocontrols dels establiments alimentaris.
Sub-direcció General de Protecció de la Salut, ASPCAT.

Controls d’adequació de requisits sanitaris específics d’exportació i
certificats emesos
Figura 9. Nombre de certificats d’exportació emesos per
destinació, 2015

Figura 10. Actuacions de control oficial d’adequació de requisits
sanitaris específics d’exportació per tipus d’actuació, 2015

748 (93,3%)

46 (5,7%)

8 (1,0%)

Font: Programes del Sistema de control dels establiments alimentaris (SICA).
ASPB i Sub-direcció General de Protecció de la Salut de l'ASPCAT.

Font: Programes del Sistema de control dels establiments alimentaris (SICA).
Sub-direcció General de Protecció de la Salut, ASPCAT.
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Mostres analitzades
Figura 11. Nombre de mostres analitzades per producte, 2015

Determinacions analítiques realitzades
Figura 12. Nombre de determinacions analítiques realitzades
per producte, 2015

Aliments 16.653 (60,91%)

Aliments 205.256 (66,16%)

Aigües d’instal·lacions amb risc de dispersió de Legionella 5.985 (21,89%)

Aigües de consum humà 96.278 (31,04%)

Aigües de consum humà 4.426 (16,19%)
Encèfals d’animals sacrificats 277 (1,01%)

Encèfals d’animals sacrificats 277 (0,09%)

Font: Registre d’anàlisis dels laboratoris de l’ASPCAT i de l’ASPB. Sub-direcció
General de Protecció de la Salut, ASPCAT.

Alertes sanitàries gestionades a Catalunya
Figura 13. Nombre i percentatge d’alertes sanitàries
gestionades a Catalunya, 2015

Aliments 131 (69%)
Productes químics 59 (31%)

Aigües d’instal·lacions amb risc de dispersió de Legionella 8.410 (2,71%)

Font: Registre d’anàlisis dels laboratoris de l’ASPCAT i de l’ASPB. Sub-direcció
General de Protecció de la Salut, ASPCAT.

Origen dels productes alimentaris
implicats en alertes alimentàries
Figura 14. Origen dels productes alimentaris implicats
en alertes gestionades a Catalunya, 2015

Estats membres de la Unió Europea 105 (80%)
Països tercers 26 (20%)

* S’inclouen les alertes informatives.

* S’inclouen les alertes informatives.

Font: Sistema coordinat d’intercanvi ràpid d’informació (SCIRI) de Catalunya i
Sistema d’intercanvi ràpid d’informació sobre productes químics (SIRIPQ) de
Catalunya. Sub-direcció General de Protecció de la Salut, ASPCAT.

Font: Sistema coordinat d’intercanvi ràpid d’informació (SCIRI) de Catalunya.
Sub-direcció General de Protecció de la Salut, ASPCAT.
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Conformitat dels establiments, centres i instal·lacions visitats
Figura 15. Percentatge de conformitat dels establiments, centres i instal·lacions visitats, 2015

TR: torres de refrigeració; CE: condensadors evaporatius.
Font: Programes de protecció de la salut. Sub-direcció de Protecció de la Salut, ASPCAT.

Conformitat de les mostres analitzades
Figura 16. Percentatge de conformitat de les mostres
analitzades per tipus de producte, 2015

Figura 17. Percentatge de conformitat de les mostres
analitzades per tipus d’agent, 2015

Font: Programes de protecció de la salut.
Sub-direcció General de Protecció de la Salut, ASPCAT.

Font: Programes de protecció de la salut.
Sub-direcció General de Protecció de la Salut, ASPCAT.

10

Resultats del control
oficial

2015
Logotype

Qualitat de l’aigua de consum humà
Figura 18. Percentatge de conformitat de les investigacions realitzades en mostres d’aigua de consum humà per tipus d’agent, 2015

Font: Sistema de vigilància sanitària de les aigües de consum humà. Sub-direcció General de Protecció de la Salut, ASPCAT.

Figura 19. Percentatge de conformitat dels valors paramètrics biològics, químics, radioactivitat i indicadors de l’aigua de consum humà, 2015

DDD: diclordifenildicloretà; DDE: diclordifenildicloretilè; DDT: diclordifeniltricloretà; HAP: hidrocarburs aromàtics policíclics; HCH: hexaclorbenzè; THM: trihalometans.
Font: Sistema de vigilància sanitària de les aigües de consum humà. Sub-direcció General de Protecció de la Salut, ASPCAT.
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Innocuïtat dels aliments
Figura 20. Percentatge de conformitat de les investigacions realitzades en mostres d’aliments per tipus d’agent, 2015

Font: Sistema de vigilància sanitària dels aliments (SIVAL). Sub-direcció General de Protecció de la Salut, ASPCAT.

Figura 21. Percentatge de conformitat dels agents biològics, químics, ingredients tecnològics, al·lèrgens i substàncies que provoquen
intolerància dels aliments, 2015

BADGE: diglicidil èter de bisfenol A; BFDGE: diglicidil èter de bisfenol F; OGM: organismes genèticament modificats; PCB: bifenils policlorats.
Font: Sistema de vigilància sanitària dels aliments (SIVAL). Sub-direcció General de Protecció de la Salut, ASPCAT.
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Mesures dictaminades
Figura 22. Nombre i percentatge de mesures dictaminades, 2015

1.492 (52,3%)
251 ( 8,8%)
230 ( 8,1%)
221 ( 7,7%)
204 ( 7,2%)
137 ( 4,8%)
100 ( 3,5%)
90 ( 3,2%)
72 ( 2,5%)
42 ( 1,5%)
13 ( 0,5%)
Font: Assessoria Jurídica i Sub-direcció General de Protecció de la Salut, ASPCAT.

Sancions imposades
Figura 23. Nombre de sancions imposades per sector econòmic, 2015

Font: Assessoria Jurídica i Sub-direcció General de Protecció de la Salut, ASPCAT.
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Activitats de policia sanitària mortuòria
realitzades

Taula 3. Activitats de policia sanitària mortuòria realitzades, 2015

Activitats de policia sanitària mortuòria

Nombre actuacions

Operacions de tanatopràxia
Conducció i trasllat de cadàvers
Exhumacions de cadàvers i restes
Inhumacions de cadàvers
Construcció, ampliació i reforma de cementiris
Informes POUM
Exposicions públiques i vetlla de cadàvers
Tècniques constructives funeràries i materials
TOTAL

6.502
2.445
1.121
357
20
19
13
5
10.482

POUM: Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.
Font: Sub-direcció General de Protecció de la Salut, ASPCAT.

Resolucions de registre o autoritzacions
Figura 24. Nombre i percentatge de tramitacions, 2015

10.482 (66,6%)
4.989 (31,7%)
265 (1,7%)
9 (0,06%)

Font: Registre Sanitari d’Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya, tall de 31.12.2015
Sub-direcció General de Protecció de la Salut, ASPCAT.

Carnets d’aplicadors de tractaments de desinfecció,
desinsectació i desratització (DDD) emesos
•

Núm. de carnets de tractament de desinfecció, desinsectació i desratització (DDD) emesos, 2015: 314
Font: Sub-direcció General de Protecció de la Salut, ASPCAT.
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Notificacions de productes
Figura 25. Nombre de notificacions de productes alimentaris, 2015

Complements alimentaris

3.512 (88,2%)

Aliments dietètics

468 (11,8%)

Font: Sub-direcció General de Protecció de la Salut, ASPCAT.

Auditories externes rebudes
Figura 26. Nombre d’auditories externes rebudes, 2015

10 (53%)

Auditories d’autoritats sanitàries de països tercers
Auditories de delegacions de països tercers

•
•
•
•

Estats Units d’Amèrica (2)
Xina (2)
Israel
Corea del Sud

•
•
•
•

Argentina
República Dominicana
Brasil
Aràbia Saudita

Auditories d’organismes de la Unió Europea

5 (26%)

Auditories de l’Oficina Alimentària i Veterinària (OAV) de la Comissió Europea
•
Auditoria DG (SANTE) 2015/7352 sobre controls en aqüicultura.
•
Auditoria DG (SANTE) 2015/7370: traçabilitat post-sacrifici de la carn i els
seus productes.
•
Auditoria DG (SANTE) 2015/7369: fact finding sobre sistema nacional
d'auditories internes.
•
Auditoria DG (SANTE) 2015/7659: revisió general del perfil país.
•
Auditoria DG (SANTE) 2015/7596: controls oficials en llet i productes làctics.
Font: Sub-direcció General de Protecció de la Salut, ASPCAT.

Auditories de l’Entitat Nacional d’Acreditació dels laboratoris (ENAC)

4 (21%)

Informes de protecció de la salut emesos
Figura 27. Nombre i percentatge d’informes de protecció de la salut emesos, 2015

ACA: Agència Catalana de l’Aigua; ACH: Aigua de Consum Humà; CHE: Confederació Hidrogràfica de l’Ebre; POUM: Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.
Font: Sub-direcció General de Protecció de la Salut, ASPCAT.
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Consultes resoltes

Figura 28. Nombre de denúncies i queixes investigades, 2015

Figura 29. Nombre de consultes resoltes, 2015

TOTAL: 1.791 denúncies i queixes investigades

TOTAL: 3.795 consultes resoltes

Font: Font: Registre de denúncies i incidències (RDI), tall de 31.12.2015, extracció
de 20.06.2017. Sub-direcció General de Protecció de la Salut, ASPCAT.
* No s’han comptabilitzat les denúncies i queixes telefòniques.

Font: Sub-direcció General de Protecció de la Salut, ASPCAT.
* No esta comptabilitzades les consultes telefòniques.
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Evolució dels principals indicadors de protecció de la salut
Taula 4. Evolució dels indicadors de protecció de la salut, 2014-2015

Indicadors de protecció de la salut

2014

2015

Establiments, centres i instal·lacions objecte d’intervenció (1)

29.261

30.536

+4,4

5.483.695,6

5.716.098,2

+4,2

52.758

39.420

-25,3

253

262

+3,6

Mostres analitzades (2)

20.557

25.689

+25,0

Determinacions analítiques realitzades (2)

297.314

296.514

-0,3

Alertes sanitàries gestionades a Catalunya

216

190

-12,0

Conformitat dels establiments, centres i instal·lacions visitades (%):
•
Instal·lacions amb alt risc de dispersió de Legionella
•
Allotjaments infantils i càmpings
•
Establiments i serveis plaguicides
•
Centres generadors de residus sanitaris
•
Establiments alimentaris
•
Zones de subministrament d’aigua de consum humà

64,59
98,87
74,02
90,24
89,41
89,46

76,18
98,87
91,64
84,36
93,49
90,71

+17,9
0,0
+23,8
-6,5
+4,6
+1,4

Conformitat de les mostres analitzades (%):
Encèfals d’animals
•
•
Aliments
•
Aigua de consum humà
•
Aigua d’instal·lacions amb risc de dispersió de Legionella

100
98,58
80,73
71,70

100
99,07
84,82
82,12

0
+0,5
+5,1
+14,5

Mesures dictaminades

2.507

2.852

+20,1

221

257

+34,6

6

15

+150,0

18.975
12.074
6.757
144
9

15.745
10.482
4.989
265
9

-17,2
-13,2
-26,2
+84,0
0,0

337

314

-6,8

Notificacions de productes alimentaris

3.812

3.980

+4,4

Denúncies i queixes investigades

1.533

1.791

+16,8

Consultes resoltes

3.176

3.795

+19,5

775

464

-40,1

Unitats de bestiar sacrificats als escorxadors (UB)
Inspeccions realitzades a establiments, centres i instal·lacions
Auditories realitzades a establiments, centres i instal·lacions

Sancions imposades
Auditories externes rebudes (3)
Tramitacions de registres i autoritzacions:
•
Activitats de policia sanitària mortuòria
•
Indústries alimentàries (RSIPAC)
•
Establiments i serveis plaguicides (ROESP)
•
Laboratoris de salut ambiental i alimentària
Carnets DDD expedits

Informes de protecció de la salut emesos

% evolució*

* Dades i percentatges calculats considerant el 2014 com a 100%.
(1) No inclou les dades dels censos dels centres de gestió de residus sanitaris.
(2) No inclou les dades de les mostres analitzades ni les determinacions de l’ASPB.
(3) No s’inclouen les auditories d’ENAC.

Font: Sub-direcció General de Protecció de la Salut, ASPCAT.
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Indicadors de protecció
de la salut al territori

2015
ALT PIRINEU I ARAN

Entorn objecte de control oficial

Núm. (%)

•

Establiments, centres i instal·lacions objecte d’intervenció:
Zones de subministrament d’aigua de consum humà
Indústries alimentàries
Establiments minoristes de restauració col·lectiva social
Allotjaments infantils i juvenils i càmpings
Establiments amb instal·lacions amb alt risc de dispersió de Legionella
Establiments i serveis plaguicides
Centres generadors de residus sanitaris (*)
Laboratoris de salut ambiental i alimentària

1.040 (100%)
445 (42,8%)
237 (22,8%)
126 (12,1%)
100 (9,6%)
80 (7,7%)
29 (2,8%)
21 (2,0%)
2 (0,2%)

3,3%
15,8%
1,5%
2,1%
11,7%
2,3%
2,4%
7,1%
0,1%

•

Sacrifici d’animals als escorxadors (unitats de bestiar major, UBM):

6.455,8

0,1%

Núm. (%)

% respecte Catalunya

3.766 (100%)
3.284 (87,2%)
205 (5,4%)
95 (2,5%)
85 (2,3%)
4 (0,1%)
0 (0,0%)
93 (2,5%)
0 (0,0%)

9,6%
19,2%
1,7%
1,9%
8,6%
1,7%
0,0%
2,7%
0,0%

63 (100%)
38 (60,3%)
22 (34,9%)
3 (4,8%)

0,6%
0,4%
11,8%
6,1%

0
174
6
35
8

0,0%
1,1%
3,2%
2,0%
0,03%

%

% respecte Catalunya

Activitat de control oficial
•

Inspeccions realitzades a establiments, centres i instal·lacions sota la intervenció ASPCAT
Zones de subministrament d’aigua de consum humà
Indústries alimentàries
Establiments minoristes de restauració col·lectiva social
Allotjaments infantils i juvenils i càmpings
Centres generadors de residus sanitaris
Establiments i serveis plaguicides
Establiments amb instal·lacions amb alt risc de dispersió de Legionella
Laboratoris

•

Inspeccions realitzades a establiments i instal·lacions de competència municipal:
Establiments minoristes d’alimentació (no inclou restauració social)
Piscines
Centres de tatuatge, pírcing i micropigmentació

•
•
•
•
•

Auditories realitzades a establiments alimentaris
Número de mostres d’aliments recollides i analitzades per a la investigació de perills
Número i afectació (%) de les alertes sanitàries gestionades a Catalunya
Número i afectació (%) de les denúncies i queixes investigades
Número de certificats d’exportació emesos

Resultats del control oficial

% respecte Catalunya

(desviació)
•

Conformitat dels establiments, centres i instal·lacions visitades:
Zones de subministrament d’aigua de consum humà (autocontrols)
Establiments alimentaris (infraestructures, procés, producte i autocontrol)
Allotjaments infantils i juvenils i càmpings (condicions generals)
Centres generadors de residus sanitaris (gestió de residus, llibre i formació)

Mesures dictaminades i sancions
•
•

Mesures dictaminades
Sancions imposades

Altres actuacions de protecció de la salut
•
•
•
•

Activitats de policia sanitària mortuòria (1)
Resolucions de registres i autoritzacions
Informes de protecció de la salut emesos
Consultes resoltes (1)

81,6%
79,1%
82,6%
97,0%
75,0%
Núm.
154
4
Núm.
93
13

-11,8%
-12,9%
-11,7%
-1,9%
-40,7%
% respecte Catalunya
5,4%
1,6%
% respecte Catalunya
0,6%
2,8%

(*) El cens dels centres generadors de residus sanitaris a SIAPS s’ha iniciat aquest any, per la qual cosa és incomplet.
(1) Les activitats de policia sanitària mortuòria i les consultes resoltes a l’Alt Pirineu i Aran estan incloses a la fitxa de LLeida.
Font de les dades: Sub-direcció General de Protecció de la Salut, ASPCAT.
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Indicadors de protecció
de la salut al territori

Entorn objecte de control oficial
•

Establiments, centres i instal·lacions objecte d’intervenció:
Indústries alimentàries
Establiments minoristes de restauració col·lectiva social
Centres generadors de residus sanitaris (*)
Establiments amb instal·lacions amb alt risc de dispersió de Legionella
Establiments i serveis plaguicides
Zones de subministrament d’aigua de consum humà
Allotjaments infantils i juvenils i càmpings
Laboratoris de salut ambiental i alimentària

•

Sacrifici d’animals als escorxadors (unitats de bestiar major, UBM)

Activitat de control oficial

2015
BARCELONA

Núm. (%)

% respecte Catalunya

10.532 (100%)
6.273 (59,6%)
2.365 (22,5%)
22 (0,2%)
701 (6,7%)
456 (4,3%)
491 (4,7%)
114 (1,1%)
110 (1,0%)

34,2%
39,8%
38,6%
7,4%
19,9%
37,4%
17,4%
13,3%
43,0%

511.844,2

8,9 %

Núm. (%)

% respecte Catalunya

•

Inspeccions realitzades a establiments, centres i instal·lacions sota la intervenció ASPCAT:
Indústries alimentàries
Establiments minoristes de restauració col·lectiva social
Centres generadors de residus sanitaris
Establiments amb instal·lacions amb alt risc de dispersió de Legionella
Establiments i serveis plaguicides
Zones de subministrament d’aigua de consum humà
Allotjaments infantils i juvenils i càmpings
Laboratoris de salut ambiental i alimentària

9.995 (100%)
3.426 (34,3%)
1.253 (12,5%)
82 (0,8%)
1.509 (15,1%)
120 (1,2%)
3.489 (34,9%)
97 (1,0%)
19 (0,6%)

25,4%
28,1%
24,7%
35,2%
43,3%
42,9%
20,4%
9,8%
52,8%

•

Inspeccions realitzades a establiments i instal·lacions de competència municipal:
Establiments minoristes d’alimentació (no inclou restauració social)
Instal·lacions amb baix risc de dispersió de Legionella
Piscines
Centres de tatuatge, pírcing i micropigmentació

1.160 (100%)
1.069 (92,2%)
80 (6,9%)
3 (0,3%)
8 (0,7%)

11,5%
11,1%
49,4%
1,6%
16,3%

•
•
•
•
•

Auditories realitzades a establiments alimentaris
Número de mostres d’aliments recollides per a la investigació de perills
Número i afectació (%) de les alertes sanitàries gestionades a Catalunya
Número i afectació (%) de les denúncies i queixes investigades
Número de certificats d’exportació emesos

27
1.807
118
457
7.981

10,3%
11,6%
62,1%
25,5%
28,0%

%

% respecte Catalunya
(desviació)

90,7%
90,8%
78,1%
86,7%
85,0%
99,0%
100%

-2,1
-2,8%
-7,5%
+13,8%
-7,3%
+9,0%
+1,1%

Núm.

% respecte Catalunya

150
6

5,3%
2,3%

Núm.

% respecte Catalunya

Resultats del control oficial
•

Conformitat dels establiments, centres i instal·lacions visitades:
Establiments alimentaris (infraestructures, procés, producte i autocontrol)
Centres generadors de residus sanitaris (gestió de residus, llibre i formació)
Establiments amb instal·lacions amb alt risc de dispersió de Legionella (circuits TR/CE)
Establiments i serveis plaguicides (productes plaguicides)
Zones de subministrament d’aigua de consum humà (autocontrols)
Allotjaments infantils i juvenils i càmpings (condicions generals)

Mesures dictaminades i sancions
•
•

Mesures dictaminades
Sancions imposades

Altres actuacions de protecció de la salut
•
•
•
•

Activitats de policia sanitària mortuòria
Resolucions de registres i autoritzacions
Informes de protecció de la salut emesos
Consultes resoltes

8.761 (2)
11.036
nd
nd

83,6% (2)
70,1%
nd
nd

(*) El cens dels centres generadors de residus sanitaris a SIAPS s’ha iniciat aquest any, per la qual cosa és incomplet.
(2) Inclou les actuacions realitzades a Barcelona ciutat i a la Catalunya Central.
nd: No disponible.
Font de les dades: Sub-direcció General de Protecció de la Salut, ASPCAT.

19

2015
Logotype

Indicadors de protecció
de la salut al territori

Entorn objecte de control oficial
•

Establiments, centres i instal·lacions objecte d’intervenció:
Indústries alimentàries
Establiments minoristes de restauració col·lectiva social
Centres generadors de residus sanitaris (*)
Establiments amb instal·lacions amb alt risc de dispersió de Legionella
Establiments i serveis plaguicides
Allotjaments infantils i juvenils i càmpings
Zones de subministrament d’aigua de consum humà

•

Sacrifici d’animals als escorxadors (unitats de bestiar major, UBM):

Activitat de control oficial

BARCELONA CIUTAT

Núm. (%)

% respecte Catalunya

4.564 (100%)
1.958 (42,9%)
1.193 (26,1%)
nd (nd)
1.124 (24,6%)
165 (3,6%)
121 (2,7%)
3 (0,1%)

14,8%
12,4%
19,5%
nd
31,9%
13,6%
3,4%
0,1%

52.874,1

0,9%

Núm. (%)

% respecte Catalunya

•

Inspeccions realitzades a establiments, centres i instal·lacions sota la intervenció ASPCAT:
Indústries alimentàries
Establiments minoristes de restauració col·lectiva social
Centres generadors de residus sanitaris
Establiments amb instal·lacions amb alt risc de dispersió de Legionella
Establiments i serveis plaguicides
Allotjaments infantils i juvenils i càmpings
Zones de subministrament d’aigua de consum humà

3.745 (100%)
1.979 (52,8%)
1.220 (32,6%)
25 (0,7%)
282 (7,5%)
81 (2,2%)
76 (2,0%)
82 (2,2%)

9,5%
16,2%
24,1%
10,7%
8,1%
28,9%
7,7%
0,5%

•

Inspeccions realitzades a establiments i instal·lacions de competència municipal:
Establiments minoristes d’alimentació (no inclou restauració social)
Instal·lacions amb baix risc de dispersió de Legionella
Piscines
Centres de tatuatge, pírcing i micropigmentació

3.413 (100%)
3.413 (100%)
nd
nd
nd

34,0%
35,4%
nd
nd
nd

•
•
•
•
•

Auditories realitzades a establiments alimentaris
Número de mostres d’aliments recollides i analitzades per a la investigació de perills
Número i afectació (%) de les alertes sanitàries gestionades a Catalunya
Número i afectació (%) de les denúncies i queixes investigades
Número de certificats d’exportació emesos

39
1.266
66
499
323

14,9%
8,1%
34,7%
27,9%
1,1%

Resultats del control oficial
•

Conformitat dels establiments, centres i instal·lacions visitades:
Establiments alimentaris (infraestructures, procés, producte i autocontrol)
Centres generadors de residus sanitaris (gestió de residus, llibre i formació)
Establiments amb instal·lacions amb alt risc de dispersió de Legionella (circuits TR/CE)
Establiments i serveis plaguicides (productes plaguicides)
Allotjaments infantils i juvenils i càmpings (condicions generals)
Zones de subministrament d’aigua de consum humà (autocontrols)

Mesures dictaminades i sancions
•
•

Mesures dictaminades
Sancions imposades

Altres actuacions de protecció de la salut
•
•

%
94,3%
96,7%
84,2%
48,2%
100%
100%
100%
Núm.
1.185
102
Núm.

Activitats de policia sanitària mortuòria (3)
Resolucions de registres i autoritzacions

723

% respecte Catalunya
(desviació)
1,86
+3,4%
-0,2%
-36,7%
+9,1%
+1,1%
+10,1%
% respecte Catalunya
41,6%
39,7%
% respecte Catalunya

4,6%

(*) El cens dels centres generadors de residus sanitaris a SIAPS s’ha iniciat aquest any, per la qual cosa és incomplet.
(3 ) Les activitats de policia sanitària mortuòria de la ciutat de Barcelona estan incloses a la fitxa de Barcelona.
Font de les dades: ASPB i Sub-direcció General de Protecció de la Salut de l'ASPCAT.
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Indicadors de protecció
de la salut al territori

Entorn objecte de control oficial
•

Establiments, centres i instal·lacions objecte d’intervenció:
Indústries alimentàries
Establiments minoristes de restauració col·lectiva social
Centres generadors de residus sanitaris (*)
Zones de subministrament d’aigua de consum humà
Establiments amb instal·lacions amb alt risc de dispersió de Legionella
Establiments i serveis plaguicides
Allotjaments infantils i juvenils i càmpings
Laboratoris de salut ambiental i alimentària

•

Sacrifici d’animals als escorxadors (unitats de bestiar major, UBM)

Activitat de control oficial

2015
Logotype
CAMP DE TARRAGONA

Núm. (%)

% respecte Catalunya

2.903 (100%)
1.580 (54,4%)
518 (17,8%)
1 (0,03%)
350 (12,1%)
265 (9,1%)
91 (3,1%)
76 (2,6%)
22 (0,8%)

9,4%
10,0%
8,5%
0,3%
12,4%
7,5%
7,5%
8,9%
8,6%

204.172,8

3,6%

Núm. (%)

% respecte Catalunya

•

Inspeccions realitzades a establiments, centres i instal·lacions sota la intervenció ASPCAT:
Indústries alimentàries
Establiments minoristes de restauració col·lectiva social
Centres generadors de residus sanitaris
Zones de subministrament d’aigua de consum humà
Establiments amb instal·lacions amb alt risc de dispersió de Legionella
Establiments i serveis plaguicides
Allotjaments infantils i juvenils i càmpings
Laboratoris de salut ambiental i alimentària

3.293 (100%)
902 (27,4%)
527 (16,0%)
26 (0,8%)
1.564 (47,5%)
196 (6,0%)
10 (0,3%)
65 (2,0%)
3 (0,1%)

8,4%
7,4%
10,4%
11,2%
9,1%
5,6%
3,6%
6,6%
8,3%

•

Inspeccions realitzades a establiments i instal·lacions de competència municipal:
Establiments minoristes d’alimentació (no inclou restauració social)
Instal·lacions amb baix risc de dispersió de Legionel·la
Piscines
Centres de tatuatge, pírcing i micropigmentació

1.008 (100%)
980 (97,2%)
24 (2,4%)
3 (0,3%)
1 (0,1%)

9,2%
9,6%
2,0%
1,9%
3,0%

•
•
•
•
•

Auditories realitzades a establiments alimentaris
Número de mostres d’aliments recollides i analitzades per a la investigació de perills
Número i afectació (%) de les alertes sanitàries gestionades a Catalunya
Número i afectació (%) de les denúncies i queixes investigades
Número de certificats d’exportació emesos

10
845
31
202
1.411

3,8%
5,4
16,3%
11,3%
4,6%

Resultats del control oficial
•

Conformitat dels establiments, centres i instal·lacions visitades:
Establiments alimentaris (infraestructures, procés, producte i autocontrol)
Centres generadors de residus sanitaris (gestió de residus, llibre i formació)
Zones de subministrament d’aigua de consum humà (autocontrols)
Establiments amb instal·lacions amb alt risc de dispersió de Legionella (circuits TR/CE)
Establiments i serveis plaguicides (productes plaguicides)
Allotjaments infantils i juvenils i càmpings (condicions generals)
Laboratoris de salut ambiental i alimentària

%
92,8%
92,5%
100%
98,5%
76,0%
70,0%
100%
100%

Mesures dictaminades i sancions
•
•

Mesures dictaminades:
Sancions imposades

Núm.
297
70

Altres actuacions de protecció de la salut

Núm.

•
•
•
•

531
970
90
1.149

Activitats de policia sanitària mortuòria (4)
Resolucions de registres i autoritzacions
Informes de protecció de la salut emesos
Consultes resoltes

% respecte Catalunya
(desviació)
+0,26
-1,1%
+18,5%
+8,5%
-0,3%
-23,6%
+1,1%
+0,0%
% respecte Catalunya
10,4%
27,2%
% respecte Catalunya
5,1%
6,2%
19,4%
30,3%

(*) El cens dels centres generadors de residus sanitaris a SIAPS s’ha iniciat aquest any, per la qual cosa és incomplet.
(4) Inclou les actuacions realitzades a Terres de l’Ebre.
Font de les dades: Sub-direcció General de Protecció de la Salut, ASPCAT.
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2015
Logotype

Indicadors de protecció
de la salut al territori

CATALUNYA CENTRAL

Entorn objecte de control oficial

Núm. (%)

•

Establiments, centres i instal·lacions objecte d’intervenció:
Indústries alimentàries
Establiments minoristes de restauració col·lectiva social
Zones de subministrament d’aigua de consum humà
Centres generadors de residus sanitaris (*)
Establiments amb instal·lacions amb alt risc de dispersió de Legionella
Allotjaments infantils i juvenils i càmpings
Establiments i serveis plaguicides
Laboratoris de salut ambiental i alimentària

•

Sacrifici d’animals als escorxadors (unitats de bestiar major, UBM)

Activitat de control oficial
•

Inspeccions realitzades a establiments, centres i instal·lacions sota la intervenció ASPCAT:
Indústries alimentàries
Establiments minoristes de restauració col·lectiva social
Zones de subministrament d’aigua de consum humà
Centres generadors de residus sanitaris
Establiments amb instal·lacions amb alt risc de dispersió de Legionella
Allotjaments infantils i juvenils i càmpings
Establiments i serveis plaguicides
Laboratoris de salut ambiental i alimentària

•

Inspeccions realitzades a establiments i instal·lacions de competència municipal:
Establiments minoristes d’alimentació (no inclou restauració social)
Instal·lacions amb baix risc de dispersió de Legionella
Piscines
Centres de tatuatge, pírcing i micropigmentació

•
•
•
•
•

Auditories realitzades a establiments alimentaris
Número de mostres d’aliments recollides i analitzades per a la investigació de perills
Número i afectació (%) de les alertes sanitàries gestionades a Catalunya
Número i afectació (%) de les denúncies i queixes investigades
Número de certificats d’exportació emesos

2.975 (100%)
1.483 (49,8%)
555 (18,7%)
426 (14,3%)
22 (0,7%)
253 (8,5%)
122 (4,1%)
88 (3,0%)
26 (0,9%)

9,7%
9,4%
9,1%
15,1%
7,4%
7,2%
14,3%
7,2%
10,2%

1.533.259,2

26,8%

Núm. (%)

Conformitat dels establiments, centres i instal·lacions visitades:
Establiments alimentaris (infraestructures, procés, producte i autocontrol)
Zones de subministrament d’aigua de consum humà (autocontrols)
Centres generadors de residus sanitaris (gestió de residus, llibre i formació)
Establiments amb instal·lacions amb alt risc de dispersió de Legionella (circuits TR/CE)
Allotjaments infantils i juvenils i càmpings (condicions generals)
Establiments i serveis plaguicides (productes plaguicides)
Laboratoris de salut ambiental i alimentària

Mesures dictaminades i sancions
•
•

11,2%
14,6%
12,9%
9,4%
5,6%
5,8%
12,0%
13,2%
2,8%

180 (100%)
166 (92,2%)
13 (7,2%)
1 (0,6%)
0 (0,0%)

1,8%
1,7%
8,0%
0,5%
0,0%

44
3.942
26
183
7.710

16,8%
25,3%
13,7%
10,2%
27,1%

•
•
•
•

%
87,1%
83,8%
94,6%
80,0%
97,6%
99,1%
97,3%
100%
Núm.

Mesures dictaminades
Sancions imposades

Altres actuacions de protecció de la salut

% respecte Catalunya

4.414 (100%)
1.781 (40,3%)
657 (14,9%)
1.604 (36,3%)
13 (0,3%)
203 (4,6%)
119 (2,7%)
37 (0,8%)
1 (0,02%)

Resultats del control oficial
•

% respecte Catalunya

107
7
Núm.

Activitats de policia sanitària mortuòria (5)
Resolucions de registres i autoritzacions
Informes de protecció de la salut emesos
Consultes resoltes

550
24
44

% respecte Catalunya
(desviació)
-5,9%
-10,4%
+4,2%
-5,2%
+27,1%
+0,3%
+6,2%
0,0%
% respecte Catalunya
3,8%
2,7%
% respecte Catalunya

3,5%
5,2%
1,2%

(*) El cens dels centres generadors de residus sanitaris a SIAPS s’ha iniciat aquest any, per la qual cosa és incomplet.
(5) Les activitats de policia sanitària mortuòria de la Catalunya Central estan incloses a la fitxa de Barcelona.
Font de les dades: Sub-direcció General de Protecció de la Salut, ASPCAT.
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Indicadors de protecció
de la salut al territori

Entorn objecte de control oficial
•

Establiments, centres i instal·lacions objecte d’intervenció:
Indústries alimentàries
Establiments minoristes de restauració col·lectiva social
Zones de subministrament d’aigua de consum humà
Centres generadors de residus sanitaris (*)
Establiments amb instal·lacions amb alt risc de dispersió de Legionella
Establiments i serveis plaguicides
Allotjaments infantils i juvenils i càmpings
Laboratoris de salut ambiental i alimentària

•

Sacrifici d’animals als escorxadors (unitats de bestiar major, UBM):

Activitat de control oficial

2015
Logotype
GIRONA

Núm. (%)

% respecte Catalunya

4.722 (100%)
2.063 (43,7%)
772(16,3%)
655(13,9%)
46 (1,0%)
647 (13,7%)
245 (5,2%)
249 (5,3%)
45 (1,0%)

15,3%
13,1%
12,6%
23,2%
15,5%
18,4%
20,1%
29,1%
17,6%

1.493.735,7

26,1%

Núm. (%)

% respecte Catalunya

•

Inspeccions realitzades a establiments, centres i instal·lacions sota la intervenció ASPCAT:
Indústries alimentàries
Establiments minoristes de restauració col·lectiva social
Zones de subministrament d’aigua de consum humà
Centres generadors de residus sanitaris
Establiments amb instal·lacions amb alt risc de dispersió de Legionella
Establiments i serveis plaguicides
Allotjaments infantils i juvenils i càmpings
Laboratoris de salut ambiental i alimentària

7.520 (100%)
2.183 (29,8%)
689 (9,2%)
3.468 (46,1%)
44 (0,6%)
858 (14,4%)
13 (0,2%)
258 (3,4%)
7 (0,09%)

19,1%
17,9%
13,6%
20,2%
18,9%
24,6%
4,6%
26,0%
19,4%

•

Inspeccions realitzades a establiments i instal·lacions de competència municipal:
Establiments minoristes d’alimentació (no inclou restauració social)
Instal·lacions amb baix risc de dispersió de Legionella
Piscines
Centres de tatuatge, pírcing i micropigmentació

1.212 (100%)
1.165 (96,1%)
31 (2,6%)
1 (0,1%)
15 (1,2%)

12,1%
12,1%
19,1%
0,5%
30,6%

•
•
•
•
•

Auditories realitzades a establiments alimentaris
Número de mostres d’aliments recollides i analitzades per a la investigació de perills
Número i afectació (%) de les alertes sanitàries gestionades a Catalunya
Número i afectació (%) de les denúncies i queixes investigades
Número de certificats d’exportació emesos

62
2.427
44
248
8.346

23,7%
15,6%
23,2%
13,9%
29,3%

%

% respecte Catalunya

Resultats del control oficial
•

Conformitat dels establiments, centres i instal·lacions visitades:
Establiments alimentaris (infraestructures, procés, producte i autocontrol)
Zones de subministrament d’aigua de consum humà (autocontrols)
Centres generadors de residus sanitaris (gestió de residus, llibre i formació)
Establiments amb instal·lacions amb alt risc de dispersió de Legionella (circuits TR/CE)
Establiments i serveis plaguicides (productes plaguicides)
Allotjaments infantils i juvenils i càmpings (condicions generals)
Laboratoris de salut ambiental i alimentària

Mesures dictaminades i sancions

92,6%
93,2%
90,5%
93,2%
75,7%
92,3%
97,8%
100%

(desviació)
+0,05%
-0,4%
-0,3%
+10,5%
-0,7%
+0,7%
-1,1%
0,0%

Núm.

% respecte Catalunya

378
48

13,3%
18,7%

Altres actuacions de protecció de la salut

Núm.

% respecte Catalunya

•
•
•
•

903
1.341
107
nd

8,6%
8,5%
23,1%
nd

•
•

Mesures dictaminades
Sancions imposades

Activitats de policia sanitària mortuòria
Resolucions de registres i autoritzacions
Informes de protecció de la salut emesos
Consultes resoltes

(*) El cens dels centres generadors de residus sanitaris a SIAPS s’ha iniciat aquest any, per la qual cosa és incomplet.
nd: No disponible.
Font de les dades: Sub-direcció General de Protecció de la Salut, ASPCAT.
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2015
Logotype

Indicadors de protecció
de la salut al territori

Entorn objecte de control oficial
•

Establiments, centres i instal·lacions objecte d’intervenció:
Indústries alimentàries
Establiments minoristes de restauració col·lectiva social
Establiments amb instal·lacions amb alt risc de dispersió de Legionella
Zones de subministrament d’aigua de consum humà
Centres generadors de residus sanitaris (*)
Establiments i serveis plaguicides
Allotjaments infantils i juvenils i càmpings
Laboratoris de salut ambiental i alimentària

•

Sacrifici d’animals als escorxadors (unitats de bestiar major, UBM):

Activitat de control oficial

LLEIDA

Núm. (%)

% respecte Catalunya

2.698 (100%)
1.365 (50,6%)
436 (16,2%)
358 (13,3%)
267 (9,9%)
110 (4,1%)
106 (3,9%)
31 (1,1%)
25 (0,9%)

8,8%
8,7%
7,1%
10,2%
9,5%
37,0%
8,7%
3,6%
9,8%

1.591.360,4

27,8%

Núm. (%)

% respecte Catalunya

•

Inspeccions realitzades a establiments, centres i instal·lacions sota la intervenció ASPCAT:
Indústries alimentàries
Establiments minoristes de restauració col·lectiva social
Establiments amb instal·lacions amb alt risc de dispersió de Legionella
Zones de subministrament d’aigua de consum humà
Centres generadors de residus sanitaris
Establiments i serveis plaguicides
Allotjaments infantils i juvenils i càmpings
Laboratoris de salut ambiental i alimentària

3.946 (100%)
1.211 (30,7%)
448 (11,4%)
247 (6,3%)
1.973 (50,0%)
34(0,9%)
3 (0,1%)
29 (0,7%)
1 (0,03%)

10,0%
9,9%
8,8%
7,1%
11,5%
14,6%
1,1%
2,9%
2,8%

•

Inspeccions realitzades a establiments i instal·lacions de competència municipal:
Establiments minoristes d’alimentació (no inclou restauració social)
Instal·lacions amb baix risc de dispersió de Legionella
Piscines
Centres de tatuatge, pírcing i micropigmentació

1.866 (100%)
1.682 (90,1%)
10 (0,5%)
156 (8,4%)
18 (1,0%)

18,6%
17,4%
6,2%
83,4%
36,7%

•
•
•
•
•

Auditories realitzades a establiments alimentaris
Número de mostres d’aliments recollides i analitzades per a la investigació de perills
Número i afectació (%) de les alertes sanitàries gestionades a Catalunya
Número i afectació (%) de les denúncies i queixes investigades
Número de certificats d’exportació emesos

38
2.427
28
170
1.932

14,5%
15,6%
14,7%
9,5%
6,8%

Resultats del control oficial
•

Conformitat dels establiments, centres i instal·lacions sota visitades
Establiments alimentaris (infraestructures, procés, producte i autocontrol)
Establiments amb instal·lacions amb alt risc de dispersió de Legionella (circuits TR/CE)
Zones de subministrament d’aigua de consum humà (autocontrols)
Centres generadors de residus sanitaris (gestió de residus, llibre i formació)
Establiments i serveis plaguicides (productes plaguicides)
Allotjaments infantils i juvenils i càmpings (condicions generals)
Laboratoris de salut ambiental i alimentària

%
96,7%
97,7%
94,1%
89,5%
84,6%
66,7%
100%
100%

Mesures dictaminades i sancions
•

Mesures dictaminades

•

Sancions imposades

Núm.
243
10

Altres actuacions de protecció de la salut
•
•
•
•

Activitats de policia sanitària mortuòria
Resolucions de registres i autoritzacions
Informes de protecció de la salut emesos
Consultes resoltes

Núm.
288 (6)
800
9
1.164 (6)

% respecte Catalunya
(desviació)
+4,5
+4,5%
+23,5%
-1,4%
+0,3%
-27,2%
+1,1%
0,0%
% respecte Catalunya
8,5%
3,9%
% respecte Catalunya
2,7% (6)
5,1%
1,9%
30,7% (6)

(*) El cens dels centres generadors de residus sanitaris a SIAPS s’ha iniciat aquest any, per la qual cosa és incomplet.
(6 ) Inclou les actuacions realitzades i les consultes resoltes de l’Alt Pirineu i Aran.
Font de les dades: Sub-direcció General de Protecció de la Salut, ASPCAT.
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2015
Logotype

Indicadors de protecció
de la salut al territori

Entorn objecte de control oficial
•

Establiments, centres i instal·lacions objecte d’intervenció:
Indústries alimentàries
Establiments minoristes de restauració col·lectiva social
Zones de subministrament d’aigua de consum humà
Centres generadors de residus sanitaris (*)
Allotjaments infantils i juvenils i càmpings
Establiments i serveis plaguicides
Establiments amb instal·lacions amb alt risc de dispersió de Legionella
Laboratoris de salut ambiental i alimentària

•

Sacrifici d’animals als escorxadors (unitats de bestiar major, UBM)

Activitat de control oficial

TERRES DE L’EBRE

Núm. (%)

% respecte Catalunya

1.381 (100%)
783 (56,7%)
157 (11,4%)
184 (13,3%)
75 (5,4%)
43 (3,1%)
38 (2,8%)
93 (6,7%)
8 (0,6%)

4,5%
5,0%
2,6%
6,5%
25,3%
5,0%
3,1%
2,6%
3,1%

322.396,1

5,6%

Núm. (%)

% respecte Catalunya

•

Inspeccions realitzades a establiments, centres i instal·lacions sota la intervenció ASPCAT:
Indústries alimentàries
Establiments minoristes de restauració col·lectiva social
Zones de subministrament d’aigua de consum humà
Centres generadors de residus sanitaris
Allotjaments infantils i juvenils i càmpings
Establiments i serveis plaguicides
Establiments amb instal·lacions amb alt risc de dispersió de Legionella
Laboratoris de salut ambiental i alimentària

2.735 (100%)
502 (18,4%)
183 (6,7%)
1.671 (61,1%)
5 (0,2%)
263 (9,6%)
16 (0,6%)
95 (3,5%)
5 (0,2%)

6,9%
4,1%
3,6%
9,8%
2,1%
26,5%
5,7%
2,7%
13,9%

•

Inspeccions realitzades a establiments i instal·lacions de competència municipal:
Establiments minoristes d’alimentació (no inclou restauració social)
Instal·lacions amb baix risc de dispersió de Legionella
Piscines
Centres de tatuatge, pírcing i micropigmentació

1.141 (100%)
1.134 (99,4%)
2 (0,2%)
1 (0,1%)
4 (0,4%)

11,4%
11,7%
1,2%
0,5%
8,2%

•
•
•
•
•

Auditories realitzades a establiments alimentaris
Número de mostres d’aliments recollides i analitzades per a la investigació de perills
Número i afectació (%) de les alertes sanitàries gestionades a Catalunya
Número i afectació (%) de les denúncies i queixes investigades
Número de certificats d’exportació emesos

42
983
13
85
793

16,0%
6,3%
6,8%
4,7%
2,8%

Resultats del control oficial
•

Conformitat dels establiments, centres i instal·lacions visitades:
Establiments alimentaris (infraestructures, procés, producte i autocontrol)
Zones de subministrament d’aigua de consum humà (autocontrols)
Centres generadors de residus sanitaris (gestió de residus, llibre i formació)
Allotjaments infantils i juvenils i càmpings (condicions generals)
Establiments i serveis plaguicides (productes plaguicides)
Establiments amb instal·lacions amb alt risc de dispersió de Legionella (Circuits TR/CE)
Laboratoris de salut ambiental i alimentària

Mesures dictaminades i sancions
•
•

Mesures dictaminades
Sancions imposades

Altres actuacions de protecció de la salut
•
•
•
•

Activitats de policia sanitària mortuòria (7)
Resolucions de registres i autoritzacions
Informes de protecció de la salut emesos
Consultes resoltes

%
97,0%
97,3%
96,6%
80,0%
100%
98,3%
72,0%
100%
Núm.
242
10
Núm.
223
12
nd

% respecte Catalunya
(desviació)
+4,8%
+4,1%
+6,4%
-5,2%
+1,1%
+7,3%
-5,9%
0,0%
% respecte Catalunya
8,5%
3,9%
% respecte Catalunya
1,4%
2,6%
nd

(*) El cens dels centres generadors de residus sanitaris a SIAPS s’ha iniciat aquest any, per la qual cosa és incomplet.
(7) Les activitats de policia sanitària mortuòria de les Terres de l’Ebre estan incloses a la fitxa del Camp de Tarragona.
nd: No disponible.
Font de les dades: Sub-direcció General de Protecció de la Salut, ASPCAT.
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Relació de figures
i taules

2015
Logotype
Pàgina

Figura 1: Nombre i percentatge d'establiments, centres i instal·lacions objecte d’intervenció, 2015.

5

Figura 2. Evolució del nombre d’establiments, centres i instal·lacions objecte d’intervenció de l’ASPCAT, 2012-2015

5

Taula 1: Nombre de caps sacrificats als escorxadors l’any 2015 i evolució respecte a l’any anterior.

6

Figura 3. Total i percentatge d’unitats de bestiar major (UBM) per servei regional, 2015.

6

Taula 2: Nombre de peces de caça processades en establiments de manipulació de carn de caça l’any 2015 i evolució
respecte a l’any anterior.

6

Figura 4: Percentatge de peces de caça processades en establiments de manipulació de carn de caça per espècie i
servei regional, 2015.

6

Figura 5: Nombre i percentatge de visites d’inspecció realitzades a establiments, centres i instal·lacions sota la
intervenció de l’ASPCAT, 2015.
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Figura 6: Inspeccions realitzades a establiments, centres i instal·lacions de competència municipal, 2015.
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Figura 7. Nombre i percentatge de les auditories realitzades a establiments alimentaris per motiu, 2015.
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Figura 8. Nombre d’auditories realitzades a establiments alimentaris per sector, 2015.

8

Figura 9. Nombre de certificats d’exportació emesos per destinació, 2015.

8

Figura 10. Actuacions de control oficial d’adequació de requisits sanitaris específics d’exportació per tipus d’actuació,
2015.

8

Figura 11. Nombre de mostres analitzades per producte, 2015.
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Figura 12. Nombre determinacions analítiques realitzades per producte, 2015.

9

Figura 13. Nombre i percentatge d’alertes sanitàries gestionades a Catalunya 2015.

9

Figura 14. Origen dels productes alimentaris implicats en alertes gestionades a Catalunya, 2015.

9

Figura 15. Percentatge de conformitat dels establiments, centres i instal·lacions visitats, 2015.
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Figura 16. Percentatge de conformitat de les mostres analitzades per tipus de producte, 2015.
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Figura 17. Percentatge de conformitat de les mostres analitzades per tipus d’agent, 2015.
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Figura 18. Percentatge de conformitat de les investigacions realitzades en mostres d’aigua de consum
humà per tipus d’agent, 2015.

11

Figura 19. Percentatge de conformitat dels valors paramètrics biològics, químics, radioactivitat i indicadors de l’aigua de
consum humà, 2015.
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Figura 20. Percentatge de conformitat de les investigacions realitzades en mostres d’aliments per tipus d’agent, 2015.
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Figura 21. Percentatge de conformitat dels agents biològics, químics, ingredients tecnològics, al·lèrgens i substàncies
que provoquen intolerància dels aliments, 2015.
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Figura 22. Nombre i percentatge de mesures dictaminades, 2015.
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Figura 23. Nombre de sancions imposades per sector econòmic, 2015.
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Taula 3: Activitats de policia sanitària mortuòria realitzades, 2015.
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Figura 24. Nombre i percentatge de tramitacions, 2015.
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Figura 25. Nombre de notificacions de productes alimentaris, 2015.
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Figura 26. Nombre d’auditories externes rebudes, 2015.
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Figura 27. Nombre i percentatge d’informes de protecció de la salut emesos, 2015.
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Figura 28. Nombre de denúncies i queixes investigades, 2015.
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Figura 29. Nombre de consultes resoltes, 2015.
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Taula 4: Evolució dels indicadors de protecció de la salut, 2014-2015.
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Photo caption

Indicadors de les activitats de control oficial
i altres actuacions de protecció de la salut, 2015
Sub-direcció General de Protecció de la Salut
Secretaria de Salut Pública
Barcelona, 30 de setembre de 2017
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