La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
INFORMA

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA

Basant-se en el que estableix l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, procedeix fer la
consulta pública a fi de demanar l’opinió dels ciutadans i de les organitzacions
representatives, durant un termini de 7 dies a partir de la publicació d’aquest anunci
(procediment declarat d'urgència), donat l’impacte que suposarà l’elaboració per aquesta
Conselleria del “Projecte d'Orde de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per
la qual s'aprova les bases reguladores de les subvencions destinades a finançar els
projectes relacionats amb la salut pública”.
L'objecte de la futura norma és establir les bases per a la concessió de les subvencions
en concurrència competitiva en matèria de projectes de Promoció de la salut sexual i
prevenció de l'estigma social associat al VIH i altres ITS; Promoció de la salut perinatal i
primera infància; accés als servicis i programes que treballen amb població en situació
d'especial vulnerabilitat; projectes relacionats amb el desplegament del IV Pla de Salut
de la Comunitat Valenciana, projectes dirigits a la promoció de les associacions de
consumidors en l'àmbit de la seguretat alimentària i projectes de promoció d'entorns
locals saludables.
Les aportacions i opinions al projecte es poden remetre fins al dia 11 de setembre de
2018 a l’adreça de correu electrònic coordinacion_csp@gva.es

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

Antecedents de la norma

Ordre 5/2017, de 20 de juny, de la Conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública per la qual s’estableixen les
bases reguladores de subvencions destinades a
promoure projectes relacionats amb la salut pública.

Problemes que es
pretenen solucionar amb
la nova norma

Les bases reguladores vigents no contemplen noves
línies de subvenció assignades a la direcció general de
Salut Pública. Igualment, l'experiència acumulada en les
convocatòries dels exercicis 2017 i 2018 aconsellen
realitzar canvis en el procediment de concessió per a
aconseguir una major agilitat i transparència del
procediment.

Necessitat i oportunitat
de l’aprovació

És un requisit imprescindible per a poder realitzar les
resolucions de convocatòria de cada una de les
subvencions previstes en règim de concurrència
competitiva.

Objectius de la norma

Establir les bases i el règim jurídic per a la concessió de
les subvencions per a projectes de promoció de la salut;
projectes relacionats amb el desplegament del IV Pla de
Salut de la Comunitat Valenciana, projectes dirigits a la
promoció de les associacions de consumidors en l’àmbit
de la seguretat alimentària i projectes de promoció
d'entorns locals saludables. Dotar d'un règim jurídic
comú a les distintes línies de subvenció a través d'una
disposició de caràcter general que pot ser utilitzada en
anys successius sense necessitat de nova publicació,
amb la qual cosa agilitza els tràmits administratius per a
successives convocatòries de la mateixa naturalesa.

Possibles solucions,
alternatives regulatòries i
no regulatòries

No

