La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
INFORMA

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA
Basant-se en el que establix l'article 133 de la “Ley 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públicas”, procedix realitzar
consulta pública a fi de demanar l'opinió de la ciutadania 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 “l’Ordre XX/2018, de xx de xxxx, de la Conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública per a desenrotllar i potenciar la participació i l'acció
local en salut en la Comunitat Valenciana".

L'objecte de la futura norma és regular l'ordenament i funcions de l'Oficina Valenciana
d'Acció Comunitària per a la Salut, l'ordenament i funcions de la Comissió de Salut
Comunitària de la Comunitat Valenciana i de les Comissions de Salut Comunitària
dels departaments de salut, i l'ordenament i funcions de les estructures de participació
en salut comunitària per davall del nivell departamental (consells de salut bàsics en la
Llei 10/2014, de 29 de desembre, de Salut de la Comunitat Valenciana).
Les aportacions i opinions al projecte es poden remetre fins al dia 14 de novembre
de 2018 a l'adreça de correu electrònic ovacs@gva.es.

DIRECCIÓ GENERAL DE SALUT PÚBLICA

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PUBLICA

Algunes de les principals normes i plans que
conformen el conjunt d'antecedents de la present
Orde són els següents:

Antecedents de la
norma



Llei 33/2011, de 4 d'octubre, General de Salut Pública
(art. 1, 5, 16.4, 23.1.e, 26.1).



IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana 20162020.



Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat,
de Salut de la Comunitat Valenciana (art. 20.2 i 22.5).
Decret 93/2018, de 13 de juliol, del Consell, pel qual
s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (art.
13.2).

Problemes que es
pretenen solucionar
amb la nova norma

Necessitat i
oportunitat de la seua
aprovació

La complexitat dels factors socials i ambientals que
influïxen sobre la salut de les persones i de les
poblacions, i el fet de que la majoria d'estos
determinants es troben fora de l'abast exclusiu del
sector sanitari, requerix que, en la seua comesa de
promoure i protegir la salut, l'administració sanitària
actue en col·laboració amb altres sectors. En l'àmbit
de la salut comunitària, la participació s'ha definit com
la implicació de les persones, els grups i les
comunitats per a augmentar el control de la seua
pròpia salut i fer millor ús dels recursos disponibles.
L'acció comunitària per a la salut es basa en la
intersectorialidad i en la participació en salut, i es
definix com el conjunt d'activitats grupals planificades,
decidides i realitzades de forma participativa en
l'àmbit comunitari, dirigides a millorar la salut i el
benestar. És a dir, esforços col·lectius dirigits cap al
control sobre els determinants de la salut per a la
seua millora.
Les denominades comunitats locals es caracteritzen
per habitar en un mateix territori, com pot ser un barri,
un municipi o una zona bàsica de salut. Estos són els
entorns més pròxims a la ciutadania, i des d'estos
entorns pot resultar molt més fàcil la promoció de la
salut amb principis participatius i des de la
intersectorialidad. Així, la “gobernanza local en salud”
s'entén com el procés de presa de decisions en

matèria de promoció de la salut en l'àmbit més pròxim
a la ciutadania, amb actors intersectorials i a través
d'estructures de participació local en salut que poden
organitzar-se a nivell de barri, districte, zona de salut
o municipi. El desenrotllament de l'acció comunitària
per a la salut tant a nivell local, com en els
departaments de salut i en el conjunt de la Comunitat,
requerix ordenar funcionalment estructures de
referència de forma coordinada en tots estos nivells.

Objectius de la norma

Regular l'ordenament i funcions de l'Oficina
Valenciana d'Acció Comunitària per a la Salut,
l'ordenament i funcions de la Comissió de Salut
Comunitària de la Comunitat Valenciana i de les
Comissions de Salut Comunitària dels departaments
de salut, i l'ordenament i funcions de les estructures
de participació en salut comunitària per davall del
nivell departamental a l'efecte de promoure i
coordinar l'acció local per a la promoció de la salut
comunitària en la Comunitat Valenciana.

Possibles solucions,

No s’han indicat.

alternatives
reguladores i no
reguladores

