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PREÀMBUL
La Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat
Valenciana, defineix la salut pública com el conjunt d'activitats organitzades per
les administracions públiques, amb la participació de la societat, per a previndre
la malaltia, així com per a promoure, protegir i recuperar la salut de les
persones, tant en l'esfera individual com en la col·lectiva i mitjançant accions
sanitàries, sectorials i transversals.
La cartera de serveis de Salut Pública inclou, entre les seues prestacions,
actuacions dirigides a la promoció i protecció de la salut i prevenció de la
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malaltia, la informació i vigilància epidemiològica, la seguretat alimentària o la
prevenció i control dels efectes dels factors ambientals sobre la salut humana.
Les amenaces per a la salut de la població originades per determinades
malalties transmissibles, brots epidèmics, pandèmies i crisis i alertes
alimentàries o ambientals es produeixen en un entorn cada vegada més global,
generen una important alarma social i posen a prova la capacitat de resposta
de les estructures sanitàries en el si de la Unió Europea.
És per això que, en un entorn social i sanitari complex, les polítiques de
vigilància de la salut estan sent objecte d'un procés de revisió profund per a
poder oferir una resposta apropiada a les necessitats i expectatives de la
població en matèria de protecció i vigilància de la salut. En l'actualitat,
disposem de suficients coneixements de moltes d'aquestes amenaces per tal
que, amb l’aplicació de forma precoç de les mesures de control adequades,
puguem reduir-ne l’impacte en la població a fi d'assegurar un alt nivell de
protecció de la salut. Una resposta eficaç davant aquest tipus de situacions
exigeix l'aplicació immediata de mesures específiques per professionals de
salut pública.
En l'àmbit de la Unió Europea, la Decisió 1082/2013/UE, del Parlament
Europeu i del Consell, de 22 d'octubre de 2013, sobre les amenaces
transfrontereres greus per a la salut i per la qual es deroga la Decisió núm.
2119/98/CE, en el seu capítol IV, sobre Alerta Precoç i Resposta, defineix
l'establiment d'un «Sistema d'Alerta Precoç i Resposta» per a la notificació
d'alertes a nivell de la Unió relacionades amb amenaces transfrontereres greus
per a la salut. Aquest sistema permetrà a la Comissió i les autoritats nacionals
competents mantindre's en comunicació permanent per a l'alerta, avaluació
dels riscos per a la salut pública i determinació de les mesures que poden ser
necessàries per a protegir la salut pública.
D'altra banda, de conformitat amb el Reglament Sanitari Internacional 2005
(RSI), que va entrar en vigor el 15 de juny de 2007, les autoritats competents
dels estats membres han de notificar a l'Organització Mundial de la Salut
determinats fets de salut pública, en particular els que constitueixen una
emergència de salut pública d'importància internacional i qualsevol mesura
sanitària aplicada en resposta a aquests esdeveniments i estableix la
necessitat de poder realitzar aquesta comunicació durant 24 hores al dia tots
els dies de l'any. Per a complir aquestes obligacions, els estats membres han
de designar un centre nacional d'enllaç amb capacitat per a avaluar riscos i per
a establir una comunicació urgent i permanent tant amb els punts de contacte
de l'OMS per al Reglament Sanitari Internacional com amb les unitats
pertinents de l'administració de l'estat part amb les quals s'han d'establir canals
de comunicació eficients i funcionals.
La Llei 33/2011, general de salut pública, de 4 d'octubre, que s’aplica a les
Administracions Públiques amb caràcter general, estableix que correspon a les
comunitats autònomes, en l'àmbit de les seues competències, l'organització i
gestió de la vigilància en salut pública. Amb la finalitat de coordinar els diferents
sistemes de vigilància, crea la Xarxa de Vigilància en Salut Pública que inclou
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entre els seus sistemes el d'alerta precoç i resposta ràpida en salut pública i
estableix que ha de tindre un funcionament continu i ininterromput les 24 hores
del dia. En aquest context, es crea el Sistema d'Alerta Precoç i Resposta
Ràpida (SIAPR) a nivell estatal, aprovat al març de 2013 pel Consell
Interterritorial del Sistema Nacional de Salut. El sistema inclou la capacitat de
detecció, verificació, avaluació i comunicació dels esdeveniments que puguen
tindre importància en salut pública independentment del seu origen.
L'estructura del SIAPR es conforma en xarxa amb centres d'enllaç autonòmics
establits en cada comunitat coordinats per un Centre d'Enllaç Nacional amb el
qual han de poder mantindre un contacte les 24 hores del dia. El sistema
permet la comunicació permanent i ràpida de situacions de risc per a la salut de
la població amb el propòsit de millorar la prevenció i la coordinació de les
mesures de resposta quan existisca afectació a escala nacional o internacional.
A la Comunitat Valenciana, el Centre d'Enllaç Autonòmic és la unitat
administrativa amb funcions en epidemiologia i vigilància en salut pública.
D'altra banda, el Reglament (CE) 178/2002 del Parlament Europeu i del
Consell, de 28 de gener de 2002, pel qual s'estableixen els principis i requisits
generals de la legislació alimentària, crea l'Autoritat Europea de Seguretat
Alimentària i fixa els procediments relatius a la seguretat alimentària, i instaura
el sistema d'alerta ràpida comunitari, els plans de gestió de crisi i les mesures
d'emergències. En el Reglament (UE) 16/2011, de la Comissió, de 10 de gener
de 2011, pel qual s'estableixen mesures d'execució del Sistema d'Alerta Ràpida
per als Productes Alimentaris i els Aliments per a Animals, es fixa l'obligació
que es puga contactar amb funcionaris les 24 hores del dia i tots els dies de
l'any, per a atendre convenientment aquest sistema.
La Llei 17/2011, de 5 de juliol, de seguretat alimentària i nutrició, amb l'objectiu
de protegir la salut humana i poder gestionar els riscos alimentaris per a la salut
dels consumidors, preveu la creació, en l'àmbit nacional, d'un sistema coordinat
d'alertes alimentàries, denominat Sistema Coordinat d'Intercanvi Ràpid
d'Informació (d'ara endavant SCIRI). Aquest sistema es configura com una
xarxa, que permet l'intercanvi ràpid d'informació sobre qualsevol risc o incident
que, relacionat amb els productes alimentaris, puguen afectar la salut dels
consumidors. A través del SCIRI es gestionen i coordinen, en l'àmbit nacional i
de les comunitats autònomes, totes les incidències en la cadena alimentària
que suposen un risc directe o indirecte per a la salut dels consumidors. Per a la
seua correcta gestió es disposen de procediments d'actuació, protocols i
instruccions de treball a nivell nacional i autonòmic
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A la Comunitat Valenciana, els serveis que gestionen i intervenen en les
situacions d'alerta i emergència en salut pública que puguen plantejar-se en
l'àmbit autonòmic de la Comunitat Valenciana, nacional o supranacional, amb
funcionament les 24 hores del dia, estan constituïts per personal dels serveis
centrals de la direcció general amb competències en matèria de Salut Pública i
la xarxa de Centres de Salut Pública perifèrics que es troben territorialitzats en
el conjunt de la Comunitat Valenciana. Aquests mateixos serveis i centres
participen en el camp de la seguretat alimentària a través del SCIRI. No obstant
això, no hi ha cap regulació normativa per a la gestió i compensació d'aquests
serveis.
Per tot això, es fa necessari regular un sistema que permeta gestionar i
compensar aquestes situacions especials, que requereixen la realització de
serveis de localització fora de l'horari habitual i, d'aquesta manera, es done una
resposta àgil i eficaç des de l'estructura de Salut Pública a les diferents
situacions d'alarma i emergència que suposen un risc per a la salut de la
població, i que requereixen per al seu control una intervenció immediata per
part dels professionals de Salut Pública.
Aquestes raons, de conformitat amb els principis de necessitat i eficàcia,
fonamenten aquesta disposició, amb l'objectiu de garantir la salut i seguretat
de la població davant amenaces originades per determinades malalties
transmissibles, brots epidèmics, pandèmies i crisis i alertes alimentàries o
ambientals.
S'ha tingut en compte el principi de proporcionalitat, ja que es recullen les
disposicions necessàries i imprescindibles per a garantir una detecció ràpida de
qualsevol situació, malaltia o risc que puga suposar una amenaça real o
potencial per a la salut de la població, la seua avaluació i la implementació
oportuna de mesures de prevenció, control i/o mitigació.
S'ha garantit el principi de seguretat jurídica, ja que aquesta norma és coherent
amb el marc jurídic, tant amb la legislació estatal i autònoma vigent, com amb
les reglamentacions de la Unió Europea i els criteris d'organitzacions
internacionals en matèria de salut.
S'ha observat el principi de transparència, definint clarament en aquest
preàmbul els objectius i justificació de la norma i possibilitant l'accés als
documents durant el procés d'elaboració d'aquesta, de conformitat amb la Llei
19/2013, de 9 de desembre de transparència, accés a la informació pública i
bon govern i la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon
govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.
Quant a l'assignació de les retribucions i condicions en què es prestarà el torn
d'alerta localitzada, això està condicionat per l'entorn normatiu en què ens
trobem. La necessitat d'establir una cobertura regular d'aquest servei públic
està exigida tant per la legislació esmentada de la Unió Europea com per la
nostra pròpia Llei de salut 10/2014, on en l’article 25 es preveu expressament
la implantació d'aquest dispositiu, per la qual cosa el temps transcorregut fa
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més que aconsellable no demorar més aquesta ordenació. Atés que el personal
de l'àmbit del present decret té règim d'ús de naturalesa funcionarial, el seu
règim retributiu és el que es desprén de la Llei 10/2010, d'Ordenació i Gestió de
la Funció Pública Valenciana. No obstant això, aquest règim retributiu no ha
sigut objecte de desenvolupament reglamentari (excepte en allò referent al
complement de carrera), condició que la disposició final tercera de la mateixa
llei exigeix perquè siga aplicable. Davant aquesta manca, i que existeix un
projecte de reforma d'aquesta llei, no semblava viable en aquests moments
escometre un desenvolupament reglamentari ad hoc, atés que, en tot cas, no
s'hauria referit a tot el conjunt d'aquest règim retributiu, sinó només a un dels
seus complements (sense que siga en absolut clar si el torn d'alerta s'acomoda
bé als enunciats en la llei), i que no hauria sigut aplicable a tot el personal
funcionari de l'Administració de la Generalitat, sinó només a determinats cossos
i escales que són gestionats per la conselleria amb competències en matèria
de sanitat. Per això s'ha optat per dirigir-se a la regulació vigent en matèria de
retribucions que millor s'adapta al supòsit, la continguda en el Decret 24/1997,
d'11 de febrer, del Consell, sobre indemnitzacions per raó del servei i
gratificacions per serveis extraordinaris. Es tracta d'una gratificació com a
compensació econòmica de serveis específics que resulten extraordinaris no
per la seua naturalesa, sinó perquè es presten fora de l'horari habitual, en
aquest cas la situació de “localització i, si escau, realització excepcional del
treball, fora de la seua jornada normal de treball, per raons d'atenció i prevenció
d'emergències…” (art. 3.2.a) de l’esmentat Decret 24/1997).

Finalment, i justificant així tots els principis establits en l'article 129.1 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques, s'ha tingut en consideració el principi d'eficiència,
racionalitzant al màxim les càrregues administratives i la gestió dels recursos
públics.
Així mateix, es fa constar que la present norma està inclosa com una de les
iniciatives reglamentàries a tramitar per aquesta conselleria en el marc del Pla
Normatiu de l'Administració de la Generalitat, aprovat per Acord del Consell de
17 de febrer de 2017.
En el procés d'elaboració d'aquest decret, s'han emés els informes preceptius,
s'han realitzat els tràmits d'audiència pertinents i ha sigut objecte de negociació en
la Mesa Sectorial de Sanitat, així com s'ha donat compliment a l'article 43 de la
Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell.
Per tot això, a proposta de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública,
oït/conforme el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i prèvia
deliberació del Consell, en la reunió del xx de xxxx de 2018,
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DECRETE
CAPÍTOL I. Disposicions generals
Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació
Constitueix l'objecte del present decret, d’acord amb l’article 25 de la Llei
10/2014, de 29 de desembre de la Generalitat, de Salut de la Comunitat
Valenciana, la regulació del Sistema d'Alerta Precoç i Resposta Ràpida en
Salut Pública de la Comunitat Valenciana (d'ara endavant, SAPR-CV) quant a
la seua organització i coordinació interna i amb la resta d'administracions
públiques en raó de les seues competèncias, com quant a la gestió d'aquest
dispositiu i les peculiaritats de la seua intervenció, tot això en l'àmbit territorial i
competencial de la Comunitat Valenciana.
Article 2. Finalitat
El SAPR-CV té com a finalitat la detecció ràpida de qualsevol situació, malaltia
o risc que puga suposar una amenaça real o potencial per a la salut de la
població, la seua avaluació i la implementació oportuna de mesures de
prevenció, control i/o mitigació.
Article 3. Definicions
A l'efecte d'aquest decret s'entén per:
Esdeveniment: situació de qualsevol naturalesa que estiga afectant o puga
afectar la salut de la població.
Alerta en salut pública: sospita d'una situació de potencial risc per a la salut de
la població i/o de transcendència social enfront de la qual siga necessari el
desenvolupament d'accions de salut pública urgents i eficaces. N'hi ha de tres
tipus: alertes epidemiològiques (alertes de qualsevol etiologia que causen un
mal en la salut de la població), alertes ambientals (risc greu i immediat per a la
salut d'origen mediambiental) i alertes alimentàries (risc greu i immediat per a la
salut d'origen alimentari).
Sistema Coordinat d'Intercanvi Ràpid d'Informació (d'ara en avant, SCIRI):
sistema d'alerta ràpida en forma de xarxa a nivell nacional per a la notificació
d'un risc directe o indirecte de la salut humana derivat del consum de productes
alimentaris (alerta alimentària).
Avaluació ràpida del risc: procés estructurat realitzat després de la detecció i
verificació d'un esdeveniment per a determinar el possible impacte en salut
pública i la necessitat d'adoptar mesures de control. Aquest procés es realitza
analitzant els potencials factors de risc associats i la vulnerabilitat de la
població (probabilitat d'ocurrència i impacte).
Esdeveniment de Salut Pública d'Importància Nacional (d'ara endavant,
ESPIN): el que una vegada avaluat es considera que suposa un risc per a la
salut pública, afecta o pot afectar més d'una comunitat o ciutat autònoma i
exigeix una resposta coordinada a nivell nacional.
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Esdeveniment de Salut Pública d'Importància Internacional (d'ara endavant
ESPII): el que una vegada avaluat es considera que suposa un risc per a la
salut pública, afecta o pot afectar més d'un país i exigeix una resposta
coordinada a nivell internacional.
CAPÍTOL II. El Sistema d'Alerta Precoç i Resposta Ràpida en Salut Pública
Article 4. Organització
1. El SAPR-CV estarà integrat pel conjunt organitzat de recursos i actuacions
necessaris per a atendre les situacions d'alerta que puguen plantejar-se en
l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, en l'àmbit nacional i també en el
supranacional. Aquest sistema tindrà un funcionament continu les 24 hores del
dia, tots els dies de l'any.
2. El SAPR-CV, dependent de la direcció general amb competències en salut
pública, està constituït per:
a) El sistema d'alertes epidemiològiques i ambientals
b) El sistema d'alertes alimentàries
c) Aquells altres sistemes que la conselleria amb competències en sanitat, dins
del seu àmbit competencial i en funció de la normativa, crega necessari
desenvolupar per a la protecció de la salut pública.
3. El SAPR-CV s'organitza en un nivell central de coordinació, integrat per
personal dels serveis centrals de la direcció general amb competències en
matèria de salut pública, i un nivell perifèric, integrat per personal dels
Centres de Salut Pública.
Article 5. Criteris de funcionament
1. Els criteris de funcionament del SAPR-CV es basen en els principis
d'autoritat, col·laboració i coordinació, en el principi de precaució, en la
transparència i la informació al públic i en la participació comunitària.
2. El personal funcionari que participa en el SAPR-CV tindrà la condició d'agent
de l'autoritat pública sanitària durant la comesa de les seues funcions. En
l'exercici d’aquestes mateixes podrà sol·licitar la col·laboració d'altres agents de
l'autoritat que tinguen funcions de seguretat.
Article 6. Sistema d'alertes epidemiològiques i ambientals
1. El sistema d'alertes epidemiològiques i ambientals té com a finalitat detectar
i avaluar els esdeveniments, incidents, síndromes, malalties i riscos ambientals
i/o de qualsevol altra naturalesa que puguen suposar una amenaça immediata
per a la salut de la població, amb excepció de les alertes alimentàries.
2. El sistema d'alertes epidemiològiques i ambientals regulat pel present decret
forma part del Sistema d'Alerta Precoç i Resposta Ràpida (SIAPR) a nivell
estatal. El SIAPR va ser aprovat al març de 2013 pel Consell Interterritorial del
Sistema Nacional de Salut.
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3. Criteris per a la notificació d'esdeveniments
Per al sistema d'alertes epidemiològiques i ambientals es considerarà
esdeveniment notificable com a alerta:
a) Les malalties de declaració obligatòria considerades de declaració urgent
d'acord amb el que s'estableix en el sistema bàsic de vigilància integrat en la
Xarxa Valenciana de Vigilància en Salut Pública.
b) Els esdeveniments que complisquen els criteris establits pel Sistema
Nacional d'Alerta Precoç i Resposta Ràpida per a aquelles situacions que
puguen arribar a constituir un esdeveniment de salut pública d'importància
nacional o internacional.
c) Els riscos en relació amb proveïments d'aigua per a consum humà.
d) Qualsevol altra situació que s'establisca des de la coordinació del SAPR-CV
per considerar que requereix l'acció ràpida i coordinada de les autoritats de
salut pública.
4. Funcions dels serveis centrals
La planificació, coordinació i gestió del sistema d'alertes epidemiològiques i
ambientals es desenvoluparà per la unitat dels serveis centrals de la direcció
general amb competències en epidemiologia i vigilància de la salut i sanitat
ambiental de la conselleria amb competències en sanitat. Aquesta unitat es
constitueix com a centre d'enllaç autonòmic del Sistema Nacional d'Alerta
Precoç i Resposta Ràpida, i tindrà les funcions següents:
a) Mantindre una comunicació permanent, especialment amb el sistema
sanitari, tant de caràcter públic com privat, per a la detecció i avaluació de
qualsevol situació, malaltia o risc que puga suposar una amenaça real o
potencial per a la salut de la població a través de la Xarxa Valenciana de
Vigilància en Salut Pública.
b) Coordinar, quan calga, la investigació a nivell de la comunitat per a identificar
els factors implicats en l'alerta a fi d'establir de forma precoç mesures de
prevenció i control.
c) Realitzar l'avaluació ràpida de risc i proposar les mesures necessàries per a
previndre, controlar i/o mitigar l'efecte dels esdeveniments d'importància per a
la salut pública.
d) Coordinar la resposta dins del sistema d'alertes epidemiològiques i
ambientals i amb altres serveis de la Generalitat, especialment amb la
conselleria amb competències en matèria de sanitat, implicats en la gestió
d'alertes, així com amb el Centre Nacional d'Enllaç, i altres xarxes, en cas
necessari.
e) Realitzar les funcions de Centre d'Enllaç Autonòmic del Sistema Nacional
d'Alerta Precoç i Resposta actuant per a això d'acord amb els protocols
establits d'alerta precoç i resposta nacionals i supranacionals.
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f) Comunicar de forma immediata els esdeveniments que puguen arribar a ser
un ESPIN o ESPII a la unitat establida a nivell nacional com a Centre Nacional
d'Enllaç del SIAPR del Ministeri.
g) Proposar, adequar i actualitzar els protocols i procediments del sistema
d'alertes de la Comunitat Valenciana tenint en compte els consensuats a nivell
nacional i europeu.
h) Notificar i actualitzar als diferents nivells del sistema sanitari de la Comunitat
Valenciana les alertes epidemiològiques i ambientals de caràcter autonòmic,
nacional o supranacional i les avaluacions del risc que es consideren
pertinents.
i) Establir les mesures a adoptar pels Centres de Salut Pública i coordinar-se
amb aquests.
j) Comunicar amb altres administracions en raó de les seues competències.
k) Elaborar i actualitzar els procediments d'actuació que recullen de forma
sistemàtica els passos en la resolució de les alertes i les instruccions de treball.
l) Comunicar a la ciutadania el nivell de risc existent, la previsió sobre la seua
evolució i les mesures recomanades per a reduir l'exposició al risc quan siga
pertinent.
m) Altres funcions que es deriven de la gestió de les alertes.
5. Funcions dels Centres de Salut Pública
Sota la direcció i supervisió de la persona que ostente la direcció del centre de
salut pública corresponent, les unitats amb funcions en epidemiologia i
vigilància de la salut i sanitat ambiental dels centres de salut pública tindran les
següents funcions:
a) Detectar precoçment i gestionar qualsevol esdeveniment que puga suposar
un risc potencial epidemiològic o ambiental per a la salut de la població en el
seu àmbit territorial.
b) Respondre a l'alerta des del centre de salut pública o lloc on es necessite la
seua presència.
c) Realitzar els estudis d'investigació oportuns per a identificar els factors que
puguen haver contribuït a la situació d'alerta a fi d'establir les mesures de
prevenció, control i/o mitigació necessàries per a minimitzar el mal.
d) Comunicar i actualitzar els esdeveniments detectats a la unitat dels serveis
centrals del sistema d'alertes epidemiològiques i ambientals de forma
immediata.
e) Aplicar els protocols i procediments desenvolupats per la direcció general
amb competències en matèria de salut pública, per a aquest tipus de
situacions.
6. Les pautes d'actuació, responsabilitats, terminis i avaluació de resultats dels
serveis centrals i dels centres de salut pública estaran definides en
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procediments d'actuació, protocols i instruccions de treball elaborats amb
aquesta finalitat.
Article 7. Sistema d'alertes alimentàries
1. El sistema d'alertes alimentàries té com a objectiu garantir que es retiren del
mercat aquells productes alimentaris que es coneix o se sospita que no són
segurs, i es classificarà com a “alerta alimentària” aquella notificació d'un risc
en la qual es requereix o podria requerir-se una acció ràpida.
2. El sistema d'alertes alimentàries regulat pel present decret forma part del
Sistema Coordinat d'Intercanvi Ràpid d'Informació (SCIRI) regulat per la Llei
17/2011.
3. La seua gestió es realitzarà en els termes i amb els procediments aprovats
per l'Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició
(AECOSAN) per a tot el territori nacional, tant pel que fa a la gestió de
notificacions d'alertes del SCIRI dins de la jornada laboral, com fora de la
jornada ordinària de treball, caps de setmana i festius, d'acord amb el principi
de 24 hores al dia 7 dies a la setmana.
4. Criteris per a la notificació d'alertes alimentàries
a) Es notificarà una alerta alimentària quan s'identifique l'existència d'un perill
en una matèria primera o aliment posat a la disposició de les empreses
alimentàries o dels consumidors, després de la valoració del risc que justifique
l'adopció d'aquesta mesura.
b) Els criteris aplicats per a la classificació d'una notificació com a alerta
alimentària tindran en consideració:
1r. Les característiques del risc vinculat al producte alimentari.
2n. La població exposada al risc.
3r. La incidència de casos de morbiditat/mortalitat relacionats amb el risc
4t. L'origen i distribució del producte involucrat.
c) Per a detectar aquests perills s'obtindrà informació de diferents fonts:
1r. Irregularitats detectades en el marc de les activitats pròpies del control
oficial.
2n. Informació facilitada per altres organismes que identifiquen problemes de
salut en la població associats al consum d'aliments.
3r. Resultats desfavorables en el marc dels autocontrols efectuats per
l'empresa alimentària.
4t. Denúncies presentades pels consumidors.
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5. Funcions dels serveis centrals
La planificació, coordinació i gestió del sistema d'alertes alimentàries es
desenvoluparà per la unitat dels serveis centrals de la direcció general amb
competències en seguretat alimentària de la conselleria amb competències en
sanitat. Aquesta unitat es constitueix com a punt de contacte del Sistema
Coordinat d'Intercanvi Ràpid d'Informació (SCIRI), i tindrà les següents
funcions:
a) Notificar les alertes alimentàries a l’AECOSAN quan es detecte un risc
associat a un aliment que afecte o puga afectar la salut dels consumidors i el
producte es distribuïsca fora de l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
b) Mantindre la comunicació permanent amb els punts de contacte de
l’AECOSAN i els centres de salut pública.
c) Avaluar les notificacions de les alertes rebudes de l’AECOSAN i adoptar les
mesures necessàries de control.
d) Establir les mesures a adoptar pels centres de salut pública i coordinar-se
amb aquests.
e) Coordinar les actuacions derivades amb els Laboratoris de Salut Pública.
f) Comunicar amb altres administracions en raó de les seues competències.
g) Elaborar i actualitzar els procediments d'actuació que recullen de forma
sistemàtica els passos en la resolució de les alertes i les instruccions de treball.
h) Comunicar a la ciutadania el nivell de risc existent, la previsió sobre la seua
evolució i les mesures recomanades per a reduir l'exposició al mateix risc quan
siga pertinent.
e) Altres funcions que es deriven de la gestió de les alertes.
6. Funcions dels centres de salut pública.
Sota la direcció i supervisió de la persona que ostente la direcció del centre de
salut pública corresponent, les unitats amb funcions en seguretat alimentària
dels centres de salut pública tindran les funcions següents:
a) Comunicar als serveis centrals de forma immediata els riscos detectats en
els controls oficials que puguen derivar en la notificació d'una alerta alimentària.
b) Dur a terme les actuacions emanades dels serveis centrals en el seu àmbit
territorial i en els procediments i instruccions elaborats per a això.
c) Adoptar altres mesures cautelars que corresponguen, derivades del control
oficial.
d) Informar de forma immediata la unitat dels serveis centrals del sistema
d'alertes alimentàries dels resultats de les seues actuacions en la forma i
termini que determinen els procediments.
7. Les pautes d'actuació, responsabilitats, terminis i avaluació de resultats dels
serveis centrals i dels centres de salut pública estaran definides en
procediments d'actuació, protocols i instruccions de treball elaborats per a això.
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CAPÍTOL III. Les Unitats d'Alerta
Article 8. Funcionament del sistema fora de l'horari de jornada ordinària:
Unitats d'Alerta
1. Per a donar cobertura durant les 24 hores tots els dies de l'any a totes les
situacions d'alerta i resposta ràpida en salut pública que pogueren produir-se
fora de l'horari laboral habitual s'establirà un torn de localització per a realitzar
les activitats de detecció, comunicació i establiment de mesures de prevenció i
control relacionades amb les alertes epidemiològiques, ambientals i/o
alimentàries. Es crearan per a això en el nivell central i perifèric les unitats
d'alerta que s'organitzaran segons es reflecteix en l'article 10 per a les alertes
epidemiològiques i ambientals, i en l'article 11 per a les alertes alimentàries.
2. Per a l'atenció de les alertes fora de la jornada ordinària, les unitats d'alerta
funcionaran sobre la base de torns de localització rotatoris de caràcter setmanal,
que estaran activats tots els dies de la setmana fórad l'horari de funcionament
ordinari del centre al qual pertanga el personal en la unitat d'alerta.
Article 9. Requisits generals del servei de localització en les Unitats
d'Alerta
1. El servei de localització en les unitats d'alerta ha de garantir la detecció i
resposta adequada a les alertes de salut pública en la totalitat del territori de
la Comunitat Valenciana fora de l'horari laboral.
2. La direcció general amb competències en salut pública garantirà que els
professionals que integren el servei de localització en les unitats d'alerta
compten amb l'experiència i coneixements necessaris per a oferir una
resposta eficaç davant les potencials situacions d'alerta de salut pública que
han d'afrontar.
3. La direcció general amb competències en salut pública podrà complementar
o ampliar el nombre i perfil dels professionals integrats en el servei de
localització de les unitats d'alerta per a donar resposta a situacions de crisis
excepcionals que així ho requerisquen.
4. La direcció general amb competències en salut pública organitzarà el servei
de localització en les unitats d'alerta en torns setmanals rotatoris. Aquests
torns es planificaran anualment i es donaran a conéixer a les direccions dels
centres de salut pública i a tot el personal implicat amb l'antelació suficient i,
com a mínim, amb un mes d'antelació previ a l’inici del cicle anual
programat. Per a atendre situacions sobrevingudes, la planificació inclourà
també una llista ordenada de suplències.
5. Els professionals que conformen el servei de localització de les unitats
d'alerta tindran accés a un dispositiu de localització immediata adequat per
a la realització del servei corresponent, així com del material necessari per a
poder realitzar aquesta activitat especialment pel que fa a desplaçaments,
material de presa de mostres, eines informàtiques i accés a internet.
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Article 10. Organització de les unitats d’alerta per a atendre les alertes
epidemiològiques i ambientals fora de la jornada ordinària
1. A nivell de serveis centrals, s'establirà una unitat d’alerta central gestionada
per una persona adscrita al cos superior tècnic de salut pública o al cos
superior de gestió de salut pública de l'administració de la Generalitat que tinga
assignades funcions de vigilància i control epidemiològic.
2. A nivell territorial es crearan les següents unitats d’alerta perifèriques
constituïdes, cadascuna, per una persona dels centres de salut pública adscrita
al cos superior tècnic de salut pública o al cos superior de gestió de salut
pública de l'administració de la Generalitat que tinga assignades funcions de
vigilància i control epidemiològic.
1r. La Unitat Perifèrica Castelló, que atendrà els departaments de salut de
Vinaròs, Castelló i la Plana.
2n. La Unitat Perifèrica València-1, que atendrà els departaments de salut de
Sagunt, Arnau Vilanova-Llíria, Clínic-Malva-rosa i la ciutat de València.
3r. La Unitat Perifèrica València-2, que atendrà els departaments de salut de
Requena, Manises, la Ribera, Xàtiva-Ontinyent, Gandia, Alcoi, Dénia, Valènciala Fe, València-Doctor Peset i València-Hospital General, excepte les zones
corresponents a la ciutat de València.
4t. La Unitat Perifèrica Alacant, que atendrà els departaments de salut de
Marina Baixa , Alacant-Sant Joan d’Alacant, Alacant-Hospital General, ElxHospital General, Elx-Crevillent, Elda, Orihuela i Torrevieja.
3. La distribució territorial i el nombre d'unitats perifèriques per a les alertes
epidemiològiques i ambientals podran ser modificats per a adaptar-los a
l'estructura departamental vigent en cada moment, o quan raons d'eficàcia i
eficiència n’aconsellen la modificació per a la millor prestació del servei,
mitjançant resolució de la persona titular de la conselleria amb competències
en sanitat.
Article 11. Organització de les unitats d’alerta per a atendre les alertes
alimentàries fora de la jornada ordinària
1. A nivell de serveis centrals, s'establirà una Unitat d'Alerta central gestionada
per una persona adscrita al cos superior tècnic de salut pública de
l'administració de la Generalitat pertanyent a les escales amb competències en
seguretat alimentària
2. A nivell territorial es crearan les següents Unitats d'Alerta perifèriques
constituïdes, cadascuna, per una persona adscrita al cos superior tècnic de
salut pública pertanyent a alguna de les escales amb funcions en seguretat
alimentària dels centres de salut pública:
1r La Unitat Perifèrica Castelló-1, que atendrà el Departament de Salut de
Vinaròs.
2n La Unitat Perifèrica Castelló-2, que atendrà els departaments de salut de
Castelló i la Plana.
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3r La Unitat Perifèrica València-1, que atendrà la ciutat de València.
4t La Unitat Perifèrica València-2, que atendrà els departaments de salut de
Sagunt i Clínic-Malva-rosa.
5é. La Unitat Perifèrica València-3, que atendrà els departaments de salut
d'Arnau de Vilanova-Llíria i Requena.
6é La Unitat Perifèrica València-4, que atendrà els departaments de salut de
Manises i València-Hospital General excepte les zones corresponents a la
ciutat de València.
7é. La Unitat Perifèrica València-5, que atendrà els departaments de salut de la
Ribera, València-la Fe i València-Doctor Peset, excepte les zones
corresponents a la ciutat de València.
8é. La Unitat Perifèrica València-6, que atendrà els departaments de salut de
Xàtiva-Ontinyent i Gandia.
9é. La Unitat Perifèrica Alacant-1, que atendrà la ciutat d'Alacant.
10é. La Unitat Perifèrica Alacant-2, que atendrà els departaments de salut
d'Alacant-Sant Joan d’Alacant, i Alacant-Hospital General, excepte la ciutat
d'Alacant.
11é. La Unitat Perifèrica Alacant-3, que atendrà els departaments de salut de
Dénia i Marina Baixa .
12é. La Unitat Perifèrica Alacant-4, que atendrà els departaments de salut
d'Elda i Alcoi.
13é. La Unitat Perifèrica Alacant-5, que atendrà els departaments de salut d'Elx
-Hospital General i Elx-Crevillent.
14é. La Unitat Perifèrica Alacant-6, que atendrà els departaments de salut
d'Orihuela i Torrevieja.
3. La distribució territorial i el nombre d'unitats perifèriques per a les alertes
alimentàries podran ser modificats per a adaptar-los a l'estructura
departamental vigent a cada moment, o quan raons d'eficàcia i eficiència
n’aconsellen la modificació per a la millor prestació del servei, mitjançant una
resolució de la persona titular de la conselleria amb competències en sanitat.
Article 12. Funcions del personal adscrit a les unitats d’alerta durant el
torn de localització
Les funcions del personal adscrit a les unitats d'alerta en els serveis de
localització seran les següents:
1. En les unitats d’alerta epidemiològiques i ambientals
a) Funcions del personal en la unitat central:
1r. Coordinar les unitats perifèriques tant pel que fa a l'inici de la investigació,
quan siga necessària, com en l'establiment precoç de mesures de prevenció i
control.
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2n. Rebre i gestionar, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, les
alertes i emergències que es produïsquen en la resta de comunitats autònomes
i a nivell europeu que són canalitzades a través del Sistema Nacional d'Alerta
Precoç i Resposta (SIAPR).
3r. Informar el Centre Nacional d'Enllaç de tots els esdeveniments que puguen
ser catalogats com a ESPII o ESPIN.
4t. Informar de forma immediata la direcció general amb competències en
matèria de Salut Pública i les direccions dels centres de salut pública dels
departaments de salut implicats en l'alerta.
5é. Mobilitzar el personal de les unitats perifèriques fora del seu àmbit territorial
en cas de necessitat.
6é. Una vegada finalitze el torn de localització, posar en coneixement del
personal habitual dels serveis centrals el resultat de les actuacions per a
l'atenció de l'alerta a fi que se’n faça el seguiment i registre.
b) Funcions del personal en les unitats perifèriques:
Sota la coordinació de la unitat central, en l'àmbit territorial definit en l'article 10
del present decret, tindran les funcions següents:
1r. Detectar precoçment els problemes o situacions de risc que requereixen
iniciar una investigació o intervenció urgent.
2n. Organitzar l'inici de la resposta adequada per al control i minimització del
mal.
3r. Proposar mesures de control inicials.
4t. Alertar els dispositius sanitaris i organismes públics i privats que hagen
d'intervindre en la resolució d'una alerta en el seu àmbit territorial.
5é. Informar de manera immediata la unitat central i les direccions dels centres
de salut pública dels departaments de salut implicats en l'alerta, sobre l'alerta i
el resultat de les actuacions.
6é. Informar la població afectada o exposada al risc quan siga pertinent.
7é. Una vegada finalitze el torn de localització, posar en coneixement del
personal habitual del Centre de Salut Pública el resultat de les actuacions per a
l'atenció de l'alerta, a fi que se’n faça el seguiment i registre.
2. En les unitats d’alertes alimentàries
a) Funcions del personal en la unitat central:
1r. Realitzar les comunicacions necessàries amb el SCIRI.
2n. Establir i comunicar les instruccions a dur a terme per les unitats
perifèriques dels centres de salut pública.
3r. Coordinar les actuacions de les unitats perifèriques dels centres de salut
pública.
4t. Informar de manera immediata la direcció general amb competències en
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matèria de Salut Pública i les direccions dels centres de salut pública dels
departaments de salut implicats en l'alerta.
5é. Una vegada finalitze el torn de localització, posar en coneixement del
personal habitual dels serveis centrals el resultat de les actuacions per a
l'atenció de l'alerta, a fi que se’n faça el seguiment i registre.
b) Funcions del personal en les unitats perifèriques:
Sota la coordinació de la unitat central, en l'àmbit territorial definit en l'article 11
del present decret, tindrà les funcions següents:
1r. Atendre les instruccions dels serveis centrals habituals o en servei de
localització
2n. Instar les empreses alimentàries implicades a la retirada del mercat dels
productes alimentaris afectats per l'alerta, i verificar que s'han pres les mesures
oportunes de protecció i informació a la població.
3r. Realitzar les intervencions i adoptar les mesures especials cautelars que
es requerisquen per a la protecció de la salut de la població.
4t. Informar de manera immediata la unitat central i les direccions dels
centres de salut pública dels departaments de salut implicats en l'alerta,
sobre l'alerta i el resultat de les actuacions.
5é. Una vegada finalitze el torn de localització, posar en coneixement del
personal habitual del centre de salut pública el resultat de les actuacions per a
l'atenció de l'alerta.
CAPÍTOL IV. Drets i obligacions del personal en situació de localització
durant el torn d'alerta
Article 13. Règim retributiu i de prestació del servei d'alerta
1. El personal que es trobe en situació de localització durant el torn d'alerta fora
de la seua jornada habitual de treball tindrà dret a la percepció de la retribució
complementària de gratificació per serveis extraordinaris prevista en els articles
3.2.a), 10.2 i 10.3 del Decret 24/1997, d'11 de febrer, del Consell, sobre
indemnitzacions per raó del servei i gratificacions per serveis extraordinaris, i
estarà subjecta per tant al que s'estableix en els citats preceptes o normativa
que els substituïsca. El torn d'alerta setmanal establit en el present decret
significarà la percepció de set dies de localització.
2. S'indemnitzaran les despeses de transport segons les quanties establides en
la normativa vigent en matèria d'indemnitzacions per raó del servei, referides
als desplaçaments entre serveis centrals o el centre de salut pública on la
persona estiga adscrita i el lloc d'actuació, sempre que el desplaçament es
realitze per mitjans aliens a l'administració.
Article 14. Obligació i exempció del servei
1. Tot el personal que complisca els requisits establits en l'article 10, apartats
1 i 2, per al cas de les unitats d'alertes epidemiològiques i ambientals, i article
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11, apartats 1 i 2, per al cas de les unitats d'alertes alimentàries, participarà en
el servei de localització seguint els torns rotatoris establits per la direcció
general amb competències en salut pública.
2. La prestació del servei de localització serà obligatòria. Qualsevol situació
excepcional que puga afectar la disponibilitat d'un membre de l'equip haurà de
ser informada, amb la màxima antelació possible, al responsable jeràrquic
immediat, perquè li siga assignat un substitut.
3. No obstant això, el personal podrà sol·licitar l'exempció d'aquest servei per
motius justificats i durant el període que es considere necessari, i haurà de
reincorporar-se a aquest servei si reverteix la situació corresponent.
4. Si estant en situació de localització durant el torn d'alerta s'incomplixen els
requisits i les funcions establides, la persona o persones implicades seran
excloses del dit servici durant un període mínim d'un any, sense perjuí de les
responsabilitats disciplinàries o d'una altra naturalesa en què es poguera
incórrer.
5. En la mesura en què els serveis de localització estiguen totalment coberts, la
direcció general amb competències en matèria de salut pública podrà organitzar
aquests serveis sota criteris de voluntarietat

Article 15. Avaluació del servei
1. Les activitats i temps de resposta de les unitats d'alerta seran avaluades
regularment.
2. Per a això, s'establirà un sistema d'informació per a recollir les dades
necessàries sobre l'activitat i els seus resultats.
3. La direcció general amb competència en salut pública elaborarà amb
periodicitat mínima anual un informe d'accés públic amb els resultats i
avaluació del servei.
Disposició addicional
Única. Incidència econòmica
El muntant econòmic derivat de l'aplicació i desenvolupament dels serveis de
localització previstos en el present decret serà atés amb càrrec a la dotació de
crèdits que, amb aquesta finalitat, es consignen en els capítols de despesa
assignats a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la llei de
pressupostos.
Disposició derogatòria
Única. Derogació normativa
Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que s'oposen
al que disposa aquest decret.
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Disposicions finals
Primera. Habilitació de desplegament normatiu
Es faculta la persona titular de la direcció general amb competències en
matèria de salut pública, per al desplegament normatiu necessari en aplicació
del que es disposa en el present decret.
Segona. Entrada en vigor
Aquest decret entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2019.
El president de la Generalitat
Ximo Puig i Ferrer

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública
Ana Barceló Chico
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