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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 de la “ORDRE per la qual
es regula el contingut de la informació mínima que els Servicis de Prevenció de
Riscos Laborals han de remetre a l'administració sanitària, i el seu procediment”.
L'objecte de la futura orde és establir la informació mínima que els Serveis de Prevenció,
que realitzen funcions de vigilància i control de la salut dels treballadors en la Comunitat,
han de remetre a la Direcció General de Salut Pública de la Conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública, sobre les seues activitats preventives i resultats, per a proveir el
sistema d'informació sanitària i vigilància epidemiològica laboral, regulant també el
procediment de remissió de la dita informació.
Les aportacions i opinions al projecte es poden remetre fins al dia 21 de maig de 2018 a
l'adreça de correu electrònic salud_laboral\@gva.es

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

Algunes de les normes i plans que conformen el conjunt
d'antecedents de la present Orde són els següents:
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de
Riscos Laborals. Article 10, d'Actuacions de les
Administracions Públiques competents en matèria
sanitària. Les actuacions de les Administracions públiques
competents en matèria sanitària referents a la salut
laboral es duran a terme a través de les accions i en
relació amb els aspectes assenyalats en el capítol IV del
Títol I de la Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat,
i disposicions dictades per al seu desplegament.
En particular, correspondrà
públiques citades:

a

les

Administracions

a) L'establiment de mitjans adequats per a l'avaluació i
control de les actuacions de caràcter sanitari que es
realitzen en les empreses pels serveis de prevenció
actuants. Per a això, establiran les pautes i protocols
d'actuació, sentides les societats científiques, a qui
hauran de sotmetre's els esmentats serveis.
Antecedents de la
norma

b) La implantació de sistemes d'informació adequats que
permeten l'elaboració, junt amb les autoritats laborals
competents, de mapes de riscos laborals, així com la
realització d'estudis epidemiològics per a la identificació i
prevenció de les patologies que puguen afectar la salut
dels treballadors, així com fer possible un ràpid intercanvi
de información.
Reglament dels Serveis de Prevenció (Reial Decret
39/1997), en l'article 39, d'Informació Sanitària, disposa
que: El servei de prevenció col·laborarà amb les autoritats
sanitàries per a proveir el Sistema d'Informació Sanitària
en Salut Laboral.
Reial Decret 843/2011, de 17 de juny, pel qual
s'establixen els criteris bàsics sobre l'organització de
recursos per a desenrotllar l'activitat sanitària dels
serveis de prevenció.
Article 3. Activitats sanitàries dels serveis de prevenció.
1. L'activitat a desenrotllar pels serveis sanitaris dels
serveis de prevenció de riscos laborals inclourà:
j) Col·laborar amb les autoritats sanitàries en les labors
de vigilància epidemiològica, provisió i manteniment del
Sistema d'Informació Sanitària en Salut Laboral, segons

s'establix en l'article 39 del Reglament dels Serveis de
Prevenció.
k) Participar en qualsevol altra funció que l'autoritat
sanitària els atribuïssi en el marc de la col·laboració
prevista en els articles 38 i 39 del Reglament dels Serveis
de Prevenció
Article 11. Seguiment, control i qualitat de les actuacions.
1. L'autoritat sanitària podrà verificar, amb la periodicitat i
els procediments d'inspecció i control que crega oportuns,
el manteniment de les condicions i compliment dels
requisits que van permetre la concessió de la
corresponent autorització administrativa.
2. L'autoritat sanitària avaluarà l'activitat sanitària que
desenrotllen els serveis de prevenció, comprovant la seua
qualitat, suficiència i adequació.
L'Estratègia Valenciana de Seguretat, Salut i Benestar
Laboral 2017-2020, que establix el marc general de les
polítiques de prevenció de riscos laborals per a la
Comunitat, en la seua Línia 3.3. Millorar la integració
de la seguretat i la salut laboral en la salut pública.
Establix:
b) Integrar la prevenció de riscos laborals en les
actuacions i programes de salut pública.
c) Promoure actuacions específiques encaminades a
millorar la cobertura en seguretat i salut laboral dels
col·lectius més desprotegits, així com en pimes i
micropimes.

Problemes que es
pretenen solucionar
amb la nova norma

Necessitat i
oportunitat de la
seua aprovació

L'insuficient coneixement, a nivell poblacional i dels
col·lectius més desprotegits, de les exposicions als riscos
laborals de la població treballadora i dels danys que
produïxen, així com de la seua evolució. Informacions que
poden contribuir a millorar la prevenció.
Les dificultats per a identificar i atribuir a les exposicions
laborals els problemes de salut que afecten la població
treballadora per raó del seu treball.
Els serveis de prevenció de Riscos Laborals disposen
d'informació sobre els riscos i danys per a la salut
d'origen laboral, que poden aportar al sistema
d'informació sanitària en salut laboral, especialment la
que es deriva de l'avaluació de riscos i la vigilància de la
salut específica, activitats que poden proporcionar dades
tant sobre exposició com sobre alteracions precoces de
l'estat de salut. Esta informació sobre el dany per a la
salut associat al treball és fonamental per a la planificació
en el terreny de la Salut Pública i per a l'acció en Salut
Laboral.

Objectius de la
norma

Millorar el coneixement dels problemes de salut de la
població treballadora en relació amb l'exposició a riscos
laborals, per a contribuir a la prevenció. A partir de l'arreplega
sistemàtica, anàlisi i difusió de la informació generada per les
activitats dels Serveis de Prevenció que realitzen funcions de
vigilància i control de la salut dels treballadors en la
Comunitat.
Promoure actuacions específiques encaminades a millorar la
cobertura en seguretat i salut laboral dels col·lectius més
desprotegits, així com en pimes i micropimes.

Possibles
solucions,
alternatives
reguladores i no
reguladores

No.

