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CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA

Basant-se en el que establix l'article 133 de la “Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques”, procedix realitzar
consulta pública a fi de demanar l'opinió dels ciutadans i organitzacions representatives,
durant un termini de 15 dies a partir de la publicació del present anunci, donat l'impacte
que suposarà l'elaboració per esta Conselleria de l'esborrany del “Projecte de Decret pel
qual s'estructuren i organitzen les activitats de control alimentari, ambiental i de
salut laboral de la Direcció General de Salut Pública”.
L'objecte de la futura norma és, definir l'estructura, organització i funcionament del
personal adscrit a les Unitats de Seguretat Alimentària i Sanitat Ambiental dels CSP, que
té assignades funcions en l'àmbit de la seguretat alimentària i sanitat ambiental, a
excepció dels veterinaris de salut pública que ocupen llocs de Veterinari d'Àrea, Inspector
Veterinari d'Escorxador i Coordinador Veterinari, regulats pel Decret 30/1988, així com la
creació dels llocs de coordinació de seguretat alimentària i ambiental dels CSP.
Les aportacions i opinions al projecte es poden remetre fins al dia 27 de març de 2018 a
l'adreça de correu electrònic s.g.alimentaria_sp@gva.es

DIRECCIÓ GENERAL DE SALUT PÚBLICA
CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

El Decret 75/ 2008, de 23 de maig, del Consell, pel
qual es reestructuren les funcions i servicis dels llocs
pertanyents al Cos de Farmacèutics Titulars al
servici de la Sanitat Local i es creguen els llocs de
Farmacèutics de Salut Pública.
Antecedents de la
norma

El Decret 37/2017, de 10 de març, del Consell, pel
qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública,
atribuïx les competències de Seguretat Alimentària,
Sanitat Ambiental i Salut Laboral a la Direcció
General de Salut Pública.
Regular normativament l'estructura, organització i
funcionament de les activitats de control oficial que
realitzen els Farmacèutics de Salut Pública i la resta

Problemes que es
pretenen solucionar
amb la nova norma

de professionals adscrits a les Unitats de Seguretat
Alimentària i Sanitat Ambiental dels CSP, amb
l'objectiu de realitzar una planificació comuna, a fi de
millorar l'eficiència dels servicis prestats.
Regular la creació dels llocs de coordinació de
seguretat alimentària i ambiental dels CSP.
Basant-se en el que establix el Decret 75/2008, de
reestructuració del cos de Farmacèutics Titulars, així
com en Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat,
d'ordenació i gestió de la funció pública, que declara

Necessitat i oportunitat
de la seua aprovació

a extingir l'escala A1-S04 de Farmacèutics Titulars,
es van iniciar els primers expedients d'amortització i
creació de les noves places de Farmacèutics de
Salut Públic l'any 2010, culminant este procés amb
l'últim expedient iniciat en 2017 i actualment en
tramitació. A partir d'este moment, tots els recursos
Farmacèutics seran Farmacèutics de Salut Pública

amb dedicació exclusiva a les activitats de control
oficial, adscrits als diferents Centres de salut Pública.
És necessari definir l'organització i coordinació
d'estos

professionals,

així

com

la

resta

de

professionals adscrits a les Unitats de Seguretat
Alimentària i Ambiental en els CSP, que permeta la
realització de la programació i supervisió de totes les
activitats que tenen assignades per part de la DGSP,
millorant així l'eficiència dels servicis prestats.
L'objecte de la futura norma és, definir l'estructura,
organització i funcionament del personal adscrit a les
Unitats de Seguretat Alimentària i Sanitat Ambiental
dels CSP, que té assignades funcions en l'àmbit de
la seguretat alimentària i sanitat ambiental, a
Objectius de la norma

excepció dels veterinaris de salut pública que
ocupen

llocs

de

Veterinari

d'Àrea,

Inspector

Veterinari d'Escorxador i Coordinador Veterinari,
regulats pel Decret 30/1988, així com la creació dels
llocs de coordinació de seguretat alimentària i
ambiental dels CSP.
Possibles solucions,
alternatives reguladores
i no reguladores

No

