La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
INFORMA

CONSULTA PÚBLICA PREVIA

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 d'Ordre que actualitza la cartera de servicis de salut
pública de la Comunitat Valenciana”.
L'objecte de la futura norma és actualitzar la cartera de servicis de salut pública
de la Comunitat Valenciana.
Les aportacions i opinions al projecte es poden remetre fins al dia

16 de febrer

de 2019 a l'adreça de correu electrònic coordinacion_csp@gva.es

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

- Decret 98/2009, de 17 de juliol, del Consell, pel
qual s'aprova la Cartera de Servicis de Salut
Pública de la Comunitat Valenciana.
Antecedents de la
norma

- Ordre 10/2012, de 24 de juliol, de la
Conselleria de Sanitat, per la qual es procedix a
l'actualització de la Cartera de Servicis de Salut
Pública de la Comunitat Valenciana.
- Reial Decret 1030/2006, de 15 de setembre,
que establix la Cartera de servicis comuns del
Sistema Nacional de Salut i el procediment per a
la seua actualització (i les seues normes
d'actualització)

Problemes que es
pretenen solucionar
amb la nova norma

Necessitat i oportunitat
de la seua aprovació

Principalment, es requerix l'actualització de la
Cartera de Servicis de Salut Pública conforme a
l'actual Pla de Salut a la Comunitat Valenciana
2016-2020.
És necessària una adequació de la Cartera de
Servicis de Salut Pública de la Comunitat
Valenciana a les línies estratègiques, objectius i
mesures previstos en el IV Pla de Salut
Comunitat Valenciana (2016-2020), a més de
contemplar les actualitzacions incloses en la
Cartera se servicis comuns del Sistema
Nacional de Salut.
Esta actualització millorarà l'equitat en les
prestacions, la transparència dels servicis
prestats i la qualitat dels mateixos.

Informar els ciutadans i ciutadanes de la
Comunitat Valenciana de les prestacions
oferides en matèria de salut pública.
Garantir la prestació d'uns servicis de qualitat
que s'adapten a les necessitats dinàmiques de
la població.
Objectius de la norma

Establir unes línies d'actuació coherents amb els
objectius i estratègies marcats pel Pla de Salut
de la Comunitat Valenciana.
Establir bases que permeten una actuació eficaç
i homogènia de tots els òrgans administratius i
entitats que intervenen en la prestació de
servicis de salut pública a la Comunitat
Valenciana.

Possibles solucions,
alternatives
reguladores i no
reguladores

No

