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Qui som? 
 
Salut pública és el conjunt de les activitats organitzades per les administracions públiques, amb la 

participació de la societat, per a previndre la malaltia i per a promoure, protegir i recuperar la salut de les 

persones, tant en l'esfera individual com en la col·lectiva, per mitjà d'accions sanitàries, sectorials i 

transversals. (Llei 10/2014, de 29 de desembre de la Generalitat, de la Salut de la Comunitat Valenciana). 
 

El Centre de Salut Pública de València (CSPV) és el major dels 16 Centres de Salut Pública de la 

Comunitat Valenciana, dóna cobertura quasi a un milió i mig de persones dels departaments de València-

Clínic Malva-rosa, València-La Fe, Arnau de Vilanova-Lliria, Sagunt i el segment de la ciutat de València 

corresponent al departament València-Dr.Peset. 
 

Treballem amb 132 municipis, entre ells València ciutat, repartits  en les comarques de València, l’Horta 

Nord, l’Horta Sud, l’Horta Oest, Camp de Morvedre, Alt Palància, Plana Baixa, Camp del Túria, la Serrania 

i el Racó d'Ademús. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Missió, visió i valors 
  
Missió: Servir a la millora de la salut i del benestar de la població valenciana d'una manera sostenible, 
eficient i continuada des de la consideració de la salut com a realitat determinada per l'entorn físic i 
social on vivim. 
 
Visió: Millorar la salut de la població valenciana basant-se en els principis d'equitat, sostenibilitat, 
solidaritat i resposta a nous reptes. 
 
Valors: Equitat com a eix transversal. Sostenibilitat. Solidaritat. Resposta a nous reptes. Horitzontalitat 
de l'acció de govern. Governança i descentralització. Coordinació i sinergia entre les actuacions. 
Proactivitat del sistema sanitari. Qualitat, excel·lència, innovació. Responsabilitat institucional. 
Transparència. 
 



Com ens organitzem? 
 
En el CSPV treballen 192 professionals, dels quals 122 (63,5 %) són dones i 70 (36,5 %) hòmens, 

organitzats de la manera següent: 

 

La nostra activitat durant 2017  

1- Activitats en Seguretat Alimentària :  

Per a la protecció de la salut per a afrontar els riscos associats al consum d'aliments per mitjà del control 

de les indústries i establiments que processen, distribuïxen i/o comercialitzen aliments i a través de la 

vigilància i l'avaluació de l'exposició i del risc dels perills químics i microbiològics en els aliments. 

 

- Activitats programades: 9.953 visites d'inspecció a establiments alimentaris (88% de les programades) 

de diferents sectors : 

 



- Control sanitari dels 9 escorxadors ubicats en el nostre territori  

- 1.075 mostres d'aliments preses per a la seua anàlisi en els Laboratoris de Salut Pública (LSP) 

(99,47% de les programades) de les quals el 2.7 % han sigut no aptes (29) 

- 122 avaluacions de qualitat nutricional de l'oferta alimentària en centres escolars (112% de la 

programada) 

- Activitats no programades: 4.629. Entre elles 93 actuacions per  alertes alimentàries, 1.145 certificats 

d'exportació, 109 denúncies, 18 suspensions d'activitat, 87 expedients sancionadors i 4 actuacions per 

possibles toxiinfeccions alimentàries 

- Tramitació de 3.624 expedients d'alta, baixa i incidències en el registre alimentari 

 

2- Activitats en Sanitat Ambiental 

Per a la protecció de la salut davant dels riscos ambientals per mitjà del control dels abastiments d'aigua 

per al consum humà, de piscines i zones recreatives, de les instal·lacions de risc de legionel.la, etc. 

 

 

- Prevenció de legionel·losi: inspecció de 592 instal·lacions de risc (92.5% de les programades)  

- Aigües de consum humà (ACH): 

- 5.570 punts de mesurament de clor residual lliure 

- 236 abastiments d'aigües de consum humà inspeccionats (98.7% dels programats) en els que 
s'han pres 537 mostres d'aigua per a la seua anàlisi en els LSP (98% de les programades) 

 

- Control de nitrats en aigües de consum humà: 1.148 preses de mostres d'ACH (98% de les 
programades) i 11 reunions amb ajuntaments de municipis amb nivells elevats de nitrats en ACH 

- 197 piscines públiques inspeccionades (96,4% de les existents)  

- 14 establiments turístics i altres activitats d'esplai i d'oci 

- Mosquit tigre: 39 reunions amb ajuntaments per a informar sobre el seu control vectorial i seguiment 

 



3- Activitats en Salut Laboral 

Per a la protecció i promoció de la salut en l'entorn laboral, per mitjà de l'impuls de programes per a la 

promoció de la salut en les empreses, la vigilància dels servicis de salut en el treball, el control de 

productes químics i la detecció de malalties relacionades amb el treball. 

  

- Programa de seguretat química: 13 alertes químiques 

- Programa de vigilància sanitària de plaguicides i biocides: 
- 113 inspeccions a empreses inscrites en ROESB 
- Supervisió de 29 cursos sobre ús biocides/prevenció legionella 
- 13 expedients d'inscripció/modificació en el ROESB 

- Programa de vigilància de la salut en l'entorn laboral:  
- 826 casos de sospita rebuts en SISVEL 
- Resolts 452 casos de malalties professionals notificats (100%) dels que el 57.96% van ser 

dones i el 42.4% hòmens. La patologia més freqüent va ser l'osteomuscular (387 casos) 

- Avaluació i control sanitari dels servicis de prevenció de riscos laborals: 88 inspeccions (83% del 
total) i 4 expedients d'acreditació/ autorització de centres nous 

- Entitats col·laboradores de la Seguretat Social: 34 inspeccions (94,4%) 

- Vigilància de la salut post ocupacional de 44 treballadores/s  

 

4- Activitats en epidemiologia 

Per a la vigilància epidemiològica de les malalties transmissibles, els brots epidèmics i malalties 
emergents, estudis i anàlisis epidemiològiques i estadístiques sanitàries.  

 

El patró epidemiològic durant 2017 va persistir en la tendència d'anys anteriors (es presenta el nombre 
absolut de casos i la taxa per cent mil habitants en cada patologia). 

- Increment constant de les ITS: VHa 114 (6.66); I. gonococcica 381 (22.25); sífilis 207 (12.90) i VIH 158 
(923) 

- Reemergència de malalties vacunables: tosferina 167 (9.7) i parotiditis 743 (43.40) 

- Persistència de riscos ambientals: leishmaniosi 60 (3.50); legionel.losi 49 (2.86) 

- Control de múltiples processos alimentaris: yersiniosis 41 (2.39), salmonel·losi 621 (36.27), listeriosi 
invasiva 16 (0.93), campilobacteriosi 1.025 (59.87) 

- Estabilització de TBC,  149 casos (8.70), i estreptococ invasiu 185 (10.80) 

Es va intervindre en 75 brots epidèmics amb 463 afectats. Els brots més freqüents de caràcter 
comunitari van ser les malalties vacunables (27 brots) i les toxiinfeccions alimentàries (13 brots). Els brots 
de caràcter familiar més freqüents van ser VIH (9 brots) i hepatitis A (8 brots). 
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5- Activitats en Promoció de la Salut i Prevenció 

Per a la promoció de la salut i prevenció de la malaltia en l'entorn comunitari per mitjà de programes i 

activitats d'informació i capacitació de la població, de promoció d'entorns saludables en els centres 

educatius i en la comunitat, amb especial atenció als grups més vulnerables i als problemes de salut més 

rellevants.  

 

- Participació en les comissions de salut comunitària dels departaments de salut, potenciació de la 
promoció de la salut local i l'enfocament d'actius per a la salut, continuació de la línia d'intervenció en 
barris en situació de vulnerabilitat en la ciutat de València i Promoció de la salut en l'entorn escolar 

- mihsalud (dones, infància, hòmens construint salut), un programa de promoció de la salut i millora de 
la convivència en els barris de la ciutat amb major població en situació de vulnerabilitat, ha realitzat 
amb els Agents de Salut de Base Comunitària (ASBC) 9 fòrums comunitaris amb 196 participants, 3 
trobades interassociatives, 51 tallers de salut amb 555 participants, 1.342 conversacions informals i 
l'activació de 125 punts informatius 

- Programa de prevenció del càncer de mama han participat 67.630 dones en les 6 UPCMs (Sagunt, 
Burjassot, Serradora, Polo i Bernabé, Font Sant Lluis i la Fe II) i s'han detectat 383 casos de càncer de 
mama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPACIÓ AL PROGRAMA DE PREVENCIÓ DE CÀNCER 
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- Programa de prevenció de càncer de còlon. Han participat 90.339 persones i s'han detectat 108 casos 
de càncer colorectal 

- Programa de prevenció de violència de gènere. S'ha realitzat la detecció precoç a 610.850 dones 
majors de 14 anys i s'han detectat un total de 613 casos 

- Mossegades d'animals S'han gestionat 823 parts, s'ha realitzat l'observació veterinària de 167 animals, 
amb un total de 6 pautes de vacunació antiràbica i 403 de vacunació antitetànica 

- Intervenció en malalties inmunoprevenibles destaca el discret augment dels immunitzats front de la 
grip en grups de risc, especialment en majors de 64 anys i professionals sanitaris 

- Programa de promoció de la salut sexual en l'entorn escolar (PIES), han participat el 48% dels centres 

escolars en els 5 departaments de salut 

PARTICIPACIÓ EN PROMOCIÓ DE LA SALUT I PREVENCIÓ DE LA MALALTIA 

PER DEPARTAMENT DE SALUT. 2017
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Una innovació important ha sigut la introducció de la prescripció d'activitat física des dels Centres 

d'Atenció Primària (CAP). El CSPV ha sigut pilot en la implantació de CAS (Connecta Actius per a la Salut) 

en 5 zones bàsiques de salut (Segorbe, Paterna, Burjassot, Alboraia i República Argentina) i ha 

desenvolupat el programa Activitat física i salut en què 14 CAP de la ciutat deriven a pacients sedentaris 

a les instal·lacions esportives municipals en què realitzaren activitat física grupal, gratuïta i tutoritzada 

per professionals d'exercici físic. Entre març i desembre van participar un total de 226 persones (79,8 % 

dones). 

 

6-Activitats en el Centre d´Informació i Prevenció de la Sida (CIPS)  

Per a la promoció de la salut sexual i la prevenció del VIH i altres infeccions de transmissió sexual (ITS) 
per mitjà d'educació sanitària, assessorament, diagnòstic i tractament precoç dels casos i identificació i 
estudi de contactes, amb la finalitat de reduir la incidència i transmissió d'aquestes infeccions. 

Activitat assistencial:  

- S'ha registrat un total de 13.148 consultes (1.976 primeres consultes, 3.215 consultes successives, 
5.689 altres consultes, 2.268 consultes telefòniques) 

- S'ha realitzat 3.699 proves de VIH en població d'alta vulnerabilitat per a aquest tipus d'infeccions 

- S'ha diagnosticat un total de 90 casos nous de VIH, (2,43% de les 3.699 proves realitzades), 162 casos 
de sífilis, 102 casos d'infecció gonocòccica, 76 casos d'infecció per chlamydia i 10 casos per trichomona  

- Vacunacions en població de risc: 331 vacunes d'hepatitis A, 314 d'hepatitis B, 62 vacunes de 
meningococ C, 210 vacunes d'haemophilus influenzae tipus b, 431 de grip i una de DTP  

 



Activitats de formació i informació en relació amb VIH:  

- En diverses ONGs (AVACOSH, Col.lectiu LAMBDA, Salit i Comunitat, Villa Teresita, Cruz Roja, etc.) amb 
seguiment en la formació i activitats dels agents de salut formats en el CIPS 

- Celebració del Dia Mundial del VIH amb intervencions a peu de carrer i realització de proves ràpides 

 

7-Activitats en formació/Consells de salut de departament 

El CSPV participa en diverses activitats formatives de professionals sanitaris i 
població general, de divulgació en matèria de salut pública, així com en activitats científiques. 

- Formació de 61 estudiants en pràctiques: 4 de FP, 42 de grau d'infermeria, 4 residents d'infermeria, 
6 metges en formació MIR, 4 de grau de veterinària i 1 de grau de nutrició humana i dietètica 

- 6 sessions de formació en temes de salut pública 

- 6 sessions clíniques 

- 6 jornades de formació a professionals de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública 

- 17 actuacions en matèria d'educació per a la salut de la població (programes de TV, xarrades 
divulgatives a col·lectius…) 

- S'ha organitzat 6 cursos de formació a través de l'EVES 

- El personal del CSPV ha publicat 4 articles científics, ha portat 6 pòsters i 1 comunicació oral a diferents 
congressos, ha dirigit 1 treball de fi de màster i ha participat en diverses taules redones i tallers 

- Hem participat en tots els Consells de salut convocats, 3 en el departament València-Clínic-Malva-rosa, 
2 en el departament de Sagunt i 1 en el departament València-La Fe. En els departaments Arnau de 
Vilanova-Lliria i València-Dr. Peset s'ha presentat la memòria 2016 d'activitats del CSPV i “Xarxa Salut”, 
la xarxa de municipis adherits al IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana, per a treballar en xarxa per 
a la promoció de la salut local 

 

Noves competències en 2017 

El 8 de maig de 2017, es va firmar un Conveni marc entre la Generalitat, a través de la Conselleria de 

Sanitat Universal i Salut Pública, i l'Ajuntament de València per a l'establiment de les bases de 

col·laboració en matèria de salut. Això ha suposat l'assumpció de competències, per part del CSPV, en el 

municipi de València que s'ha traduït en les accions següents: 

Secció promoció de la salut: 1) actuacions en planificació i estratègies de salut (Xarxasalut) i 2) 
actuacions en promoció de la salut i prevenció: atenció a les dones víctimes de violència de gènere, 
programa mihsalud, i prerscripció d'activitat física (programa activitat física i salut) 
 
Secció seguretat alimentària: 1) Incorporació de València ciutat i pedanies al Pla de control Oficial de la 
Cadena Alimentària (PCOCA), 2) Reordenació orgànica i funcional de la secció, amb increment de plantilla 
d'inspectors per a assumir les noves competències, 3) revisió i actualització del cens d'empreses 
alimentàries en municipi València i 4) disseny de campanyes específiques per a aquest municipi. 
 
Secció Sanitat Ambiental: 1) Vectors de rellevància en salut pública: elaboració d'un protocol 
d'informació/actuació coordinada, 2) coordinació d'actuacions en onada de calor, vigilància sanitària 
d'aigües de consum públic, piscines d'ús públic i parcs aquàtics, pla de prevenció i control de legionel·losi 
i activitats d'esplai i oci. 
 

 



Mes informació en:  

 www.sp.san.gva.es 

 www.sp.san.gva.es/cspvalencia 

 Observatori Valencià de salut (OVS) 

 

 

 


