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CENTRO DE SALUD PÚBLICA 

DE ELCHE 

DEPARTAMENTOS 

DE SALUD 20 Y 24 

 
El Centre de Salut Pública (CSP) ubicat a Elx, presta els seus servicis per a dos departaments; 20- Elche-Hospital 

General i 24-Elche-Crevillente. En total, la població atesa, és de més de 300.000 habitants, sent el municipi d'Elx 
majoritari amb 230.000 habitants. El CSP d'Elx té una plantilla de 41 persones, (70% dones). 

El Centre disposa d'un Sistema de Gestió de Qualitat a fi de complir el seu compromís d'aconseguir una gestió 
excel·lent en la prestació dels servicis. 

El CSP té un programa de formació per als i les treballadores. Realitza així mateix activitats de docència, tant en 
pregrau com postgra 

. 

 INFORMACIÓ I VIGILÀNCIA EPIDEMIOLÒGICA.  

 Vigilància de la síndrome gripal.  

  En els nostres departaments, el pic d'incidència de la grip es va 
produir en la setmana 52 de 2017 en el Departament Elche-Hospital General 

(494,5 casos per 100,000) i en la setmana 1 de 2018 en el departament 
d'Elche-Crevillente (458,1 casos per 100,000 habitants). En relació a la 
temporada anterior, en la temporada 2017-18 s'ha avançat l'inici de la 

corba epidèmica a les últimes setmanes de 2017, amb un augment molt 

significatiu del nombre de casos. 

. 

Vigilància de les EDO (Malalties de declaració obligatòria).Detección i notificació de brots. 

 El més rellevant en 2018 en relació a la vigilància epidemiològica ha sigut: dos brots de conjuntivitis vírica, un 
en una residència de tercera edat i un altre nosocomial. Al llarg de l'any es van detectar 16 brots de sarna que van 
afectar en total a 68 persones, d'estos brots el 63% es van limitar a l'àmbit familiar, 32% van afectar l'àmbit 

comunitari (col·legis, instituts, residència tercera edat…) i 5% d'origen nosocomial. Cal destacar també una 
agregació temporoespacial de casos d'hepatitis A, afectant de forma desigual a ambdós departaments (major 
incidència a Elche-Crevillente) i amb preferència a barons entre 40-50 anys d'edat. A pesar de l'exhaustividad de les 
enquestes realitzades, no va poder detectar-se l'existència d'hàbits, factors de risc o circumstàncies relatives al 

subministrament d'aigües o aliments que pogueren explicar la transmissió. L'estratègia adoptada va consistir en la 

vacunació precoç dels contactes familiars i laborals, a fi d'evitar l'aparició de casos secundaris. 

El nombre total de brots ha sigut de 34, amb 216 casos afectats. La Taxa de brots va ser de 14 x 100.000 habitant 

 

Malaltia 
Núm. de 

brotes 

Total de 

casos 
Malaltia 

Núm. de 

brotes 

Total de 

casos 

VIH 1 3 PAROTIDITIS 4 36 

TBC 1 2 HEPATITIS A 2 25 

TIA 1 3 ESCARLATINA 2 5 

TOSFERINA 1 5 ESCABIOSIS 16 68 

SALMONELLA 3 7 CONJUNTIVITIS 1 28 

QUERATOCONJUNTIVITIS 1 32 CLAMIDIA 1 2 

 



 

Causes Mortalitat pels grans grups de causes en els departaments de salut CSP Elx, i 

Comunitat Valenciana. 

El Sistema d’Informació en Salut Pública ens permet 

identificar les principals causes de mortalitat dels 
nostres departaments en comparació amb la resta de la 
Comunitat Valenciana. Els tumors representen la 

principal causa de mort en hómens i la segona den 

dones, mentres que les malaties del sistema circulatori 
constituïxen la primera causa   

 PROMOCIÓ DE LA SALUT I PREVENCIÓ DE LES MALALTIES. 

La Unitat de Promoció del Centre de Salut Pública d'Elx, realitza els programes següents: 

Programa d'avaluació i foment dóna la qualitat nutricional  de l'oferta alimentària en centres 

escolars (2017-2019): En 2018 es contínua amb l'avaluació de l'oferta alimentària dels menjadors escolars: 

programació mensual dels menús, concordança entre el menú servit i el planificat, oferta d'aliments de venda de 
proximitat i de producció ecològica, presència de màquines expenedores aliments i begudes.  El programa es va a 

desenrotllar en 3 anys, havent-se planificat per al curs 2017-2018 la valoració d'altres 25 Centres, aconseguint-se 
l'objectiu proposat al 100%. 

Programa de vacunació infantil: A la vista dels resultats podem dir que durant l'any 2018 s'ha fet per part dels 

equips d'Atenció Primària un gran esforç de captació dels xiquets i xiquetes no vacunats, millorant-se les cobertures 

respecte a l'any anterior. En 2018 amb motiu de l'aparició d'alguns casos de pallola a la Comunitat Valenciana, es va 
realitzar una captació activa, aconseguint augmentar les cobertures de forma notable. Així  la cobertura 1 dosi de la 

cohort 2016 ha augmentat en el departament 20 de 88.74% a 92.81%.Respecto a la vacunació contra el virus del 

papil·loma humà, ambdós departaments  han millorat de forma significativa, aconseguint cobertures de 82% (77.06% 
any anterior) en el Departament 20 i 87.21% (76.94% any anterior) en el departament 24. 

Campanya de vacunació antigripal: En la Campanya antigripal 2017-18, tant en el departament 20  com en el 

departament 24 s'ha aconseguit majors cobertures vacunals en majors de 64 anys que en anys anteriors  L'objectiu 
marcat d'aconseguir una cobertura del 55% s'ha superat àmpliament, mantenint-se la tendència a l'alça. Respecte a 

la vacunació del personal sanitari, s'aprecia una major conscienciació i una major acceptació de la vacuna.  En el 

departament 20, la cobertura s'ha incrementat de 39.25%. a 47.20%. En el departament 24, la cobertura d'este 

personal ha sigut de 53.26%, semblant a la de l'aPrograma de Prevenció Càncer Colorectal:ny anterior. 

Programa de Prevenció Càncer Colorectal: El Programa de prevenció de Càncer colorectal (PPCCR) va 

dirigit a hòmens i dones de 50 a 69 anys. Es troba al final de la tercera sèrie, sent la duració de cada sèrie de dos anys. 

La participació en el PPCCR és molt bona, superior a l'estàndard establit a la Comunitat Valenciana en ambdós 
departaments (>45%). 

Programa de Prevenció Càncer Mamella: El programa va dirigit a dones entre 45 i 69 anys. En la Unitat de 

prevenció del càncer de mama del CSP Elx, la població diana és de 41.453 dones, que s'han de citar en 24-27 mesos. A 

finals de desembre de 2018, la citació es realitza amb un interval de 25 mesos. En 2018 s'han realitzat un total de 
16316 mamografies. La participació ha sigut molt acceptable (80.84%), estant l'estàndard per damunt del 70% 

 

Programa per a la disminució del consum de tabac: Dins de les activitats dirigides a la població escolar es 

troba l'aula de tabac per als alumnes de 1r de l'ESO amb una cobertura en el curs 2017-2018 del 59,37%% dels 
instituts. 

Programa Prevenció Cáncer Colorectal 
Departament 

24 
Departament  

20 

Població diana 34121 33121 

Taxa de participació (nº test analitzats 

/población convidada) 
54% 47 % 

Taxa de positivitat del test (nº de test 

positius /nº de test analitzats) 
5.34%) 4,35 % 

Taxa de detecció de cáncer invasiu 0.66 ‰ 0.77‰ 

Programa Prevenció Cáncer de Mama Departamentos 20-24 

Población diana 41453 

Participació general del programa 80,848% 

Taxa d’ adhesió 91,1% 

Taxa de detecció x 1000 dones 
garbellades 

3,24 



 

Programa de Salut Bucodental: El programa de Salut bucodental  té com a objectiu millorar la salut 

bucodental dels escolars fins als 14 anys d'edat. Per al curs 2017-18 tal com podem veure en la taula següent, en el 
departament 20 el programa està implantat en 33 dels 56 Centres docents, sent la cobertura de 58.9%. En  el 

departament 24 estan adherits 27 Centres escolars  de 60, amb una cobertura de 45%. 

Intervencions dirigides a la Promoció de la salut afecte-sexual. Programa PIES. 

El programa PIES té molt bona  bona acollida 
dels centres d’educació  secùndaria. Enguany s’ha 
realitzat per primera vegada en tots els IES 

participants, 2 talleres per a 2º ESO i 2 tallers per a  
3º ESO. El total d’alumnes que ha participat ha sigut 

de 4235. 

Intervenció en Promoció de la salut en població vulnerable: S'ha treballat amb població gitana: infantil i 

adults. S'ha realitzat col·laboració  amb l'Ajuntament d'Elx realitzant informes de salut, xarrades en l'Escola d'Estiu, 
col·laboració en la taula intersectorial etc 

Prevenció de la Violència de Gènere: En este àmbit s'ha organitzat, en col·laboració amb la Casa del Do,  la III 

Jornada Multidisciplinària sobre Violència de Gènere. S'ha realitzat nombroses activitats de difusió i sensibilització, 
participació en les comissions de violència de gènere tant del departament com de la ciutat d'Elx. En el departament 

20 ha augmentat la detecció de casos positius (2.86 enfront de 1.61% de l'any anterior) encara que ha disminuït el 

garbellament. En el departament 24, ha augmentat un 31 %, no existint diferències en la detecció de casos positius. 

 

 PROTECCIÓ I PROMOCIÓ DE LA SANITAT AMBIENTAL.  

Vigilància Sanitària de l'Aigua de Consum Humà. 

La salut pública ha de vetlar perquè l'aigua de consum humà arribe al ciutadà en les condicions de qualitat 

suficients i evitar que puga causar malalties. Des de la Unitat de Sanitat Ambiental es realitza el seguiment, vigilància 
i control de les condicions higienicosanitàries de les zones d'abastiment per mitjà de la inspecció, presa de mostres, 

control del clor principalment i supervisió de l'autocontrol que realitzen les empreses de gestió de la xarxa d'aigua 
potable. En 2018 s'ha inspeccionat el 100% dels 11 abastiments programats. Es va realitzar presa de mostra per a la 

seua anàlisi completa en el Laboratori de Salut Pública d'Alacant de les captacions i de cada una xarxes de les Zones 
d'Abastiment, en cas d'incompliments es posen en marxa immediatament, les accions correctores i preventives 
necessàries. 

Prevenció i control de la legionel·losi. 

La legionel·losi és una malaltia bacteriana d'origen ambiental present en l'aigua que pot ser adquirida per via 

respiratòria, a través de la inhalació d'aerosols. La vigilància epidemiològica i el control ambiental de les 
instal·lacions de risc són les ferramentes bàsiques d'actuació per mitjà de la seua inspecció. L'any 2018 el núm. 

d'inspeccions realitzades pel Centre de Salut Pública va ser de 275, complint l'objectiu d'inspeccions programades. 
L'Índex de no conformitats en inspeccions d'instal·lacions amb risc de legionel·losi ha sigut del 61,19%, estes no 
conformitats han anat corregint-se al llarg de l'any. 

Vigilància i Control dels Establiments Turístics i altres Activitats d'Esplai i Oci.. 

L'any 2018 es van inspeccionar el 100% dels establiments turístics. Respecte a la vigilància de piscines públiques i 
parcs aquàtics, s'han inspeccionat aquelles piscines que puguen tindre major risc, com les piscines terapèutiques, 

així com totes aquelles que es trobaren en establiment en què es realitzen visites d'inspecció per a avaluar el 
programa de prevenció i control de legionel·losi. 

Pla de Prevenció Enfront de Temperatures Extremes. En 2018 no ha existit cap alerta per 

temperatures extremes en cap dels dos departaments. S'ha realitzat la difusió d'este programa per mitjà de 

l'enviament d'informació a institucions, ajuntaments, escoles d'Estiu etc. fent especial insistència en la vigilància i 
informació en el període de festes locals. Així mateix es va realitzar intervencions respecte a la prevenció de 

temperatures extremes en els mitjans de comunicació. 

DEPARTAMENTS 24 % 

participació 

20 % 

participació 

Centres Diana 16  16  

CCDD Participantes 13 81,25% 11 68,75% 

Nº alumnes 2º y 

3ºESO 

2385  1850  



Programa de vectors. 

Al juny de 2018 es comunica als ajuntaments, granges escoles, escoles d'estiu i càmpings per mitjà de correu 
ordinari l'inici de la campanya d'informació contra vectors, dirigida especialment al mosquit tigre. En la dita 
comunicació s'informa sobre els objectius del “Programa de Vigilància del Mosquit Tigre a la Comunitat Valenciana” i 

les possibles actuacions encaminades a previndre i/o minimitzar els efectes de la presència de mosquits en el seu 
municipi.. 

 

 PROMOCIÓ DE LA SEGURETAT ALIMENTÀRIA.. 

El Pla de Control de la Cadena Alimentària a la Comunitat Valenciana (PCOCA), està format per una sèrie de 
Programes la finalitat de la qual és dur a terme els controls oficials necessaris per a garantir que els aliments que 
arriben al consumidor final siguen segurs, sans i saludables. 

Per a aconseguir este objectiu, la Unitat de Seguretat Alimentària del CSP Elx desenrotlla els programes 
següents:: 

Vigilància Sistemàtica d'establiments alimentaris: 

 Es realitza el control dels establiments alimentaris per 

mitjà d'inspeccions i auditories. Es revisen aspectes com les 

condicions d'higiene, estructurals, matèries primeres, 

traçabilitat, etiquetatge etc. Així mateix, s'audita la 
documentació del sistema d'autocontrol dels establiments i la 
seua implantació en els mateixos.. 

El nombre total de visites de control realitzades/sector en 

2018ha sigut 4.756, de les quals 3.573 corresponen a Activitat 
Programada i 1.182 visites Activitat no programada. El Grau 

d'òmplic  de la planificació de vigilància i control dels 

establiments alimentaris basant-se en el risc ha sigut 82,63% 

 

Programa de Vigilància Sanitàri. 

 

 

Es realitza presa de mostres i posterior anàlisi d'aliments i productes 
alimentaris produïts      i/o consumits en l'àmbit d'actuació del CSP Elx. En este 

programa s'inclouen des de les anàlisis microbiològiques, additius, control 
d'al·lèrgens, contaminants, materials en contacte amb aliments etc. El numere de 
mostres preses és de 276, 100% de mostres programades, de les quals ha resultat 

no aptes un 3,6%. 

 

Control Oficial de carns fresques en escorxadors. 

En l'àmbit del CSP Elx hi ha dos escorxadors, en els que el veterinari realitza les seues funcions des d'inspecció 
davant de mortem, benestar animal, control de la documentació, així com la inspecció de les canals. Hi ha un Pla 
Nacional d'Investigació de Residus (PNIR) pel qual es pren mostres d'aliments d'origen animal. S'analitza entre altres 
substàncies, si hi ha residus d'antibiòtics, insecticides o metalls pesants. En 2018 de les 16 mostres preses pel CSP Elx 

no es detectat cap mostra no apta..  

 Autorització i registre dels establiments alimentaris. 

 

 

 

 

 

 

Desglossament per 

tipus activitat 

departament 

Exp. 

Total 

Exp.  

Resolts 

% Exp. 

Resolts 

Total 1.023 970 94,819% 

Establiment Menor 885 859 97,062% 

Industrial 138 111 80,435% 

ESPÈCIES CANALS 
TONES 

INSPECCIONADES 

POLLASTRES 338.788 928 Tn. 

POLITS 73.115 541Tn. 

CONILLS 34.006 34Tn. 



Es gestiona la inscripció en el Registre d'Establiments Menors (REM) que ens permeten tindre un cens actualitzat 
de totes les activitats, així com l'Autorització Sanitària de funcionament d'empreses alimentàries i tramitació de la 
inscripció per al Registre General Sanitari d'Establiments Alimentaris i Aliments (RGSEEA).  S'ha tramitat un total de 

1023 expedients, repartits tal com s'indica en la taula adjunta. 

Control de l'etiquetatge dels aliments llocs en el mercat. 

S'ha revisat l'etiquetatge en els sectors següents: cereals, farines i derivats, menjars preparats, begudes i 
cadenes d'alimentació. S'ha detectat no conformitats en l'etiquetatge en diferents fases (fabricació, distribució, 

venda…) adoptant mesures correctores com el reetiquetatge a fi que siguen conformes a la legislació vigent i en 
algun casos la seua remissió i inici d'expedient sancionador.  

Sistema d'Intercanvi ràpid d'Informació. Xarxa d'Alertes alimentàries. 

En 2018 el núm. d'alertes alimentàries ha sigut de 23, la qual cosa ha generat un total de 105 actuacions, així com 

la retirada de 0,45 tones d'aliments del mercat.  

Altres actuacions. 

S'han atés 92 denúncies (condicions higièniques d'establiments, productes en mal estat, etiquetatge 

incorrecte, establiments no registrats et.). S'ha realitzat 142 certificats d'exportació (caramels, espècies, 

productes lactis, fruits secs, oli, begudes) 

 PROTECCIÓ I PROMOCIÓ DE LA SALUT LABORAL. 

L'objectiu principal de la salut laboral és la promoció de la salut i prevenció en l'entorn laboral.  Des del Centre de 
salut pública i a través de salut laboral, es realitzen activitats de promoció, vigilància i  control relacionades amb la 

salut de la població treballadora. 

Promoció de la salut en els llocs de treball: Empreses generadores de salut..  

Al llarg de l'any 2018, s'han adherit al Programa vacunes dos centres sanitaris. S'ha realitzat és per auditories de 

cadena de va fregir  en el 100% dels Centres Sanitaris donats d'alta en el programa vacunes.. 

Vigilància i control  dels riscos sanitaris dels productes químics perillosos  

Comporta la gestió de les alertes, la vigilancia i el control dels riscos sanitaris dels productes químics 
perillosament i especialmente dels plaguicides d’ús ambiental ¡, inclosa la gestió del Registre dels Establiments i 

Servicis Biocides (ROESB), així com la inspecció de les entitats registrades. Durant lány 2018 s´han sotmés a 
vigilància 88 productes químics a través de la inspecció a 23 empreses, majoritàriament inspeccions programades a 

empreses inscrites en el ROESB. Dins d’este programa de seguretat química s’ha participat en el projecte europeu 
REACH IN VAIG FORÇAR, amb l’objectiu de compliment de classificació i etiquetatge de productes químics perillosos.  

 

                 
 

 

Servicis de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL)  

Programa l'objectiu del qual és l'avaluació i control de les instal·lacions, recursos i activitats de vigilància de 

salut als treballadors coberts per estos servicis, durant l'any 2018 s'han inspeccionat 17 centres sanitaris de SPRL. 

 Entitats Col·laboradores 

En este programa  es  realitzen activitats d'inspecció per a comprovar el manteniment  de les condicions 
d'obertura i funcionament dels seus centres assistencials, així com avaluar la seua activitat sanitària, S'ha fet el 100% 
de les inspeccions programades dels  8 centres autoritzats d'entitats col·laboradores  



Sistema d'Informació de Vigilància Epidemiològica Laboral (SISVEL)  

Sistema d'informació pel qual els facultatius del Sistema Nacional de Salut i dels Servicis de Prevenció realitzen 
la  comunicació de sospita de malalties professionals. Durant l'any  2018 la taxa de comunicació corresponent a 

població laboral d'este CSP és de 174,4 x105 habitants ≥ 16 anys amb una major taxa de comunicació de malalties 

professionals en dones (203,91) que en hòmens (143,89). L'origen de les comunicacions de sospita correspon 

sobretot a facultatius d'Atenció Primària. 

                    
 

Dins del SISVEL, continua l'increment de la taxa de comunicació de sospita de malaltia professional en ambdós 

departaments. S'ha complit l'objectiu inclòs en Acords de Gestió d'increment de comunicació de sospita de malalties 
respiratòries.  El 95 % del dany detectat correspon a  patologia  osteomuscular.  


