Transparència
IDENTIFICACIÓ
Regidoria
Salut

Àrea
SERVEIS A LES PERSONES

INTRODUCCIÓ
L’Àrea de Salut de la Garriga desenvolupa les competències locals en matèria de
salut pública establertes per la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública.
Aquests àmbits competencials es poden resumir en la gestió del risc per a la salut
derivat de la contaminació del medi, les aigües de consum públic,
els equipaments públics i als llocs habitats, les activitats de tatuatge,
micropigmentació i pírcing, els productes alimentaris en les activitats d’àmbit
municipal, els animals domèstics, dels animals de companyia, dels animals salvatges
urbans i de les plagues.
QUINS SERVEIS OFERIM?
Educació sanitària
- Disseny d’activitats de promoció de la salut
Gestió del risc per a la salut
- Derivat de la contaminació del medi
. Inspecció i proposta de mesures correctores
. Pla de control de legionel·losi als equipaments municipals
- Derivat de les aigües de consum públic
- Als equipaments públics i als llocs habitats
. Valoració de l’estat higiènic d’edificis i piscines d’ús públic
- Derivat dels productes alimentaris
. Pla de control d’inspeccions d’establiments alimentaris
. Suport a l’Agència de Protecció d ela Salut en la gestió de brots
d’intoxicació alimentària
Control d’animals
- Elaboració del cens d’animals domèstics
- Control i protecció d’animals abandonats o maltractats
- Inspecció de nuclis zoològics
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CANALS DE PRESTACIÓ DELS SERVEIS
Tots els tràmits es poden realitzar a l’OAC es poden consultar a www.lagarriga.cat on
trobareu informació detallada de la documentació necessària per a la seva tramitació i
dels canals pels quals es pot fer cada tràmit: presencial, telèfon, fax, correu postal o per
Internet, a través de l’aplicatiu e-tram
(https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/24891A1DA10F4DF6
B76E636E84F11358.asp?codent=089)

COMPROMISOS
 A QUÈ ENS COMPROMETEM?
A completar quan s’aprovi el PAM de la legislatura 2015-19

 COM MESUREM ELS COMPROMISOS?
A completar quan s’aprovi el PAM de la legislatura 2015-19

ON SOM?
Adreça:c/ St Francesch, 1-3
Telèfon: 938719095
Correu-e genèric: ialarcos@ajlagarriga.cat
Horari: De dilluns a divendres matins de 9 a 14 h i dilluns i dimarts tarda de
16,30 a 19 h
RESPONSABLES
Responsable polític:Juliet Grau
Correu-e: jgrau@ajlagarriga.cat
Cap d’Àrea:Maria Francisco
Correu-e: mfrancisco@ajlagarriga.cat
Responsable tècnic/a: Òscar Cabezón
Correu-e: ocabezon@ajlagarriga.es
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NORMATIVA APLICABLE
 Decret 119/2014, de 5 d'agost, de reestructuració del Departament de Salut.
 Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l'Administració Local.
 Model d'Ordenança tipus d'Intervenció Municipal Ambiental, de Seguretat i de
Salut Pública.
 LLei 33/2011, de 4 d'octubre, General de Salut Pública.
 Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les
activitats.
 Llei 18/2009, del 22 d´octubre, de Salut Pública.
 Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
 Llei 15/1990, de 9 de juliol, d´Ordenació Sanitària a Catalunya (DOGC núm.
1324, del 30/07/1990) .
 Llei Orgànica 3/1986, de 14 d'abril, de mesures especials en matèria de salut
pública. (BOE núm. 102, del 29/4/1986).
 Normativa sectorial.
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