
Proposta de resolució per garantir l'accés a la prova ràpida de detecció del VIH a la 
ciutat de Terrassa. 
 
XAVIER MATILLA AYALA, portaveu del Grup Municipal de Terrassa en Comú, d’acord amb 
allò que estableixen els articles 57.4 i 73 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament 
de Terrassa, presenta la següent proposta de resolució al Ple d’aquesta Corporació 

 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
 

La transmissió del VIH continua sent un problema de salut pública prioritari en un moment 
on es detecta un cert relaxament de la població general en front la epidèmia del VIH/SIDA. 
En el nostre entorn, la principal via de transmissió del VIH és la via sexual, on s'ha 
detectat un increment de transmissions entre homes que tenen relacions homosexuals, 
persones migrants, adolescents i dones.  
 
Durant el 2014, es van diagnosticar a l'Estat Espanyol 3.366 nous casos de VIH, el que 
suposa una taxa similar a la d’altres països europeus però casi el doble de la mitjana de la 
Unió Europea. El retard en el diagnòstic és un dels principals problemes a tot l'Estat i és 
un dels principals factors en l’augment de les taxes de morbimortalitat, l’increment dels 
costos econòmics en el posterior tractament i una major taxa de transmissió a tercers. Al 
2014, el 26,2% dels nous diagnòstics van ser el que es considera un diagnòstic tardà i el 
27,7% presentaven una malaltia ja avançada.  
 
L'últim informe de l'Agència de Salut Pública de Barcelona destaca clarament que les 
infeccions de VIH afecten de manera desproporcionada a homes joves que tenen 
relacions homosexuals i assenyala com a principal repte millorar el diagnòstic precoç de la 
infecció del VIH com a eina més eficaç per millorar la qualitat de vida de les persones 
afectades i evitar noves transmissions. També apunta com a urgent augmentar les 
oportunitats per oferir les proves del VIH i millorar l'estudi de les parelles sexuals. 
 
L'accés a les proves diagnòstiques és avui en dia una de les millors eines de prevenció i 
experiències com els centres de salut comunitària (BCNCheckpoint) s'han demostrat 
altament eficaces per detectar de manera ràpida, prematura i àgil nous casos. Una 
detecció prematura que resulta un fet decisiu per millorar la qualitat de vida dels afectats i 
per reduir la transmissió a tercers. Cal recordar que la OMS estima que el 40% dels 
portadors del VIH en desconeix la seva condició i que en més de la meitat de les 
transmissions que es produeixen al nostre país, el portador no ho sap. A més, la oferta 
accessible i promoció de proves de detecció també reforça la informació preventiva i la 
educació sexual i reproductiva. 
 
Les administracions fa temps que són plenament conscients de la necessitat de facilitar i 
difondre l'accés a les proves diagnòstiques del VIH i per això impulsen campanyes i 
programes amb l'objectiu de, entre altres, conscienciar a la població  de la importància de 
realitzar-se proves de manera periòdica, si s'escau, per saber l'estat de salut. Entre 
aquestes accions destaca la setmana mundial de la prova ràpida que facilita l'accés 
d'aquesta prova diagnostica a tota la població, un tipus de prova que s'ha mostrat eficaç, 
accessible i fàcil de promocionar entre la població ja que permet tenir els resultats en 30 
minuts i no requereix extracció de sang. 
 
L'Ajuntament de Terrassa conjuntament amb entitats del tercer sector, fa anys que està 



compromès amb la lluita contra el VIH/Sida i entre moltes altres polítiques i programes 
que ha dut a terme ha participat en les campanyes de realització de proves de detecció i 
ha arribat a acords amb entitats per oferir la prova rapida a la ciutat. 
La context actual amb una preocupant evolució de les transmissions de VIH en 
determinats sectors de la població ens obliga a reforçar i repensar les polítiques públiques 
de prevenció posant un major èmfasis en la  millora de l'accés i la difusió de la possibilitat 
de realitzar-se la prova ràpida a la nostra ciutat. Una eina diagnòstica que quan s'ha 
provat al sistema de salut pública, concretament als CAP's en forma de prova pilot, s'ha 
demostrat altament eficaç però que inexplicablement no s'oferta actualment en el catàleg 
de serveis per motius estrictament pressupostaris. 
 
Per a tots aquests motius exposats anteriorment demanem al Ple del Ajuntament l'adopció 
dels següents 
 

 
 

ACORDS: 
 
 
 

Primer.- Establir convenis amb entitats del tercer sector de la ciutat que permetin garantir  
l'accés a la prova ràpida de detecció del VIH i difondre la importància de la realització 
periòdica d'aquest tipus de proves a la població amb més risc de transmissió. Oferint un 
servei fix, estable i gratuït que esdevingui centre comunitari de salut de referència en 
l'acompanyament, informació i derivació, si s'escau, dels usuaris.  
 
Segon.- Fer difusió d'aquest servei i de la importància de la detecció preventiva periòdica 
en els diferents serveis, programes i campanyes que actualment impulsa l'Ajuntament per 
la prevenció de la transmissió del VIH. 
 
Tercer.- Exigir al Govern de la Generalitat que inclogui la prova ràpida de detecció del VIH 
en el seu catàleg de serveis oferts als Centres d'Atenció Primaria per tal que permeti un 
servei àgil, públic i gratuït d'accés a aquesta prova 
 
 

 
 

Xavier Matilla Ayala 
Portaveu del Grup Muncipal de Terrassa en Comú 

A Terrassa, 15 de desembre del 2017 


