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FITXA SALUT 
 

ENTITAT INFORMACIÓ ÚTIL 
     

IVAJ L’IVAJ oferix informació sobre determinats temes relacionats amb la salut de les persones 

Alimentació, 

Sexualitat,  

Assetjaments i conductes violentes 

Addiccions 

Submissió química 

     

Conselleria de 
Sanitat Universal 
i Salut Pública 

Web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana 

http://www.san.gva.es 

Programes d’educació per a la salut 

http://www.sp.san.gva.es/educacionparalasalud/  

Portal del Coronavirus de la Conselleria de Sanitat Universal y Salut Pública 

http://coronavirus.san.gva.es/  

     

Conselleria 
d'Educació, 
Cultura i Esport 

Observatori per a la convivència escolar en els centres de la Comunitat Valenciana 

http://www.cece.gva.es/orientados/  

     

Ajuntament de 
València 

Recursos 

Enllaç per a consulta de recursos per temes (sanitat, serveis socials,...) 

http://www.ayto-
valencia.es/ayuntamiento/Infociudad_accesible.nsf/Busqueda%20(web)?readform&lang=1&nivel=1  

     

http://ivaj.gva.es/va/salut
http://www.ivaj.gva.es/va/alimentacion
http://www.ivaj.gva.es/ca/sexualidad
http://www.ivaj.gva.es/ca/violencia
http://www.ivaj.gva.es/ca/adicciones
https://cavascv.org/
http://www.san.gva.es/
http://www.sp.san.gva.es/educacionparalasalud/
http://coronavirus.san.gva.es/
http://www.cece.gva.es/orientados/
http://www.ayto-valencia.es/ayuntamiento/Infociudad_accesible.nsf/Busqueda%20(web)?readform&lang=1&nivel=1
http://www.ayto-valencia.es/ayuntamiento/Infociudad_accesible.nsf/Busqueda%20(web)?readform&lang=1&nivel=1
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Ajuntament 
d'Alacant 

Butlletins 

En acción, publicació periòdica, editada per la Regidoria d'Acció Social de l'Ajuntament d'Alacant. 

Vincles. Butlletí Informatiu del Pla Municipal sobre Drogodependències d'Alacant. 

http://www.alicante.es/es/contenidos/prevencion-conductas-adictivas  

     

Centro 14 Guia de recursos d'informació per a la joventut. Salut - 9 

En esta guia trobaràs tots els recursos públics i privats que es posen a disposició dels ciutadans per a 
obtindre informació, assessorament i atenció sanitària a Alacant 

http://www.alicante.es/va/contenidos/nevera-educacio-salut  

     

Joves.net Informació bàsica, preguntes i respostes, enllaços, legislació, campanyes, etc 

http://www.joves.net 

 

     

Ministeri de 
Sanitat 

Protecció de la salut 

https://www.mscbs.gob.es/home.htm  

     

Ministeri de 
Inclusió, 
Seguretat Social i 
Migracions 

Qué és i com es tramet la targeta sanitària de la Seguretat Social i la Targeta Sanitària Europea 

Tarjeta sanitària europea 

Tarjeta sanitària de la Seguridad Social 

 

     

Ministeri de 
Sanitat 

La salut també viatja 

Viatjes internacionals i salut, consells i normes sanitàries per a viatgers internacionals, etc. 

http://www.msc.es/ca/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm 

     

INJUVE Prevenció de la violència 

http://www.injuve.es/observatorio/salud-y-sexualidad  

     

Centres per al 
control i la 

Web sobre control i prevenció de malalties 

Tracta sobre asma i al·lèrgies, tabaquisme, drogoaddicció, consum d'alcohol, malalties, immunització, 

     

http://www.alicante.es/es/contenidos/prevencion-conductas-adictivas
http://www.alicante.es/va/contenidos/nevera-educacio-salut
http://www.joves.net/
https://www.mscbs.gob.es/home.htm
https://w6.seg-social.es/solTse/Inicio?Input1=Solicitar+%2F+Renovar++Tarjeta+Sanitaria
http://www.msc.es/ca/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm
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prevenció de 
malalties 

prevenció, salut ambiental, salut dental, salut ocupacional i salut mental. 

http://www.cdc.gov/spanish/default.htm 

Sexualitat Cuídate, el portal de salut de la Comunitat 

Este portal de la Conselleria de Sanitat té com un dels seus temes destacats la salut sexual. Podem trobar 
informació sobre sexualitat, es poden fer consultes i accedir a enllaços interessants.  

http://cuidatecv.es/va/  

Centres de planificació familiar i sexualitat a València 

http://www.valencia.es/ayuntamiento/infociudad_accesible.nsf/vListadoCategoriasWeb/E65A39918EAF47
A5C12572C200225450?OpenDocument&bdOrigen=&idapoyo=&nivel=9&lang=2 

     

SIDA Centres d'informació i prevenció de la SIDA - CIPS 

Estructura dependent de la Direcció General de Salut Pública les principals activitats del qual són la 
informació individualitzada i el consell sobre la infecció per VIH i la SIDA, diagnòstic de la infecció per VIH, 
el seguiment de les persones infectades o de risc, la informació telefònica i altres activitats preventives 
individuals i telefòniques. 
Aquest telèfon també funciona per a consultes sobre SEXUALITAT, substituint l’anterior Telèfon Jove de la 
Sexualitat de la Generalitat Valenciana. 

900 702 020 

http://cuidatecv.es/va/pubs/cips-centros-de-informacion-y-prevencion-del-sida/  

     

Associació Valenciana Contra la Sida - AVACOS 

C/ Gabriel y Galán, 24. 46017 València. Tel: 963 342 027. avacos-h@avacos-h.org  

http://www.avacos-h.org/ 

     

Col·lectiu Lambda de Gais i Lesbianes, Grup Stop Sida 

C/ República Argentina, 22     46021 - València. Tel./Fax: 963 342 191 - InfoROSA: 963 913 238 

 info@lambdavalencia.org 

http://www.lambdavalencia.org/  

     

http://www.cdc.gov/spanish/default.htm
http://cuidatecv.es/va/
http://cuidatecv.es/va/pubs/cips-centros-de-informacion-y-prevencion-del-sida/
http://www.avacos-h.org/
http://www.lambdavalencia.org/
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Comité Ciudadano AntiSida de la Comunitat Valenciana 

C/ Carnissers, 10 baix. 46001 València. Tel: 963 920 153 

 info@comiteantisidavalencia.org  

https://comiteantisidavalencia.org/ 

 

     

Telèfon d’atenció gratuït de Cruz Roja 

Atén de manera anònima i confidencial, les consultes de la població relacionades amb la infecciò pel virus 
VIH. Està gestionat per personal especialitzat i compta amb la financiació del Pla Nacional sobre 
la Sida. 

900 111 000 

També disposa de correu electrònic de consulta:  informacionvih@cruzroja.es 

http://www.cruzroja.es/vih/ 

     

Addiccions Unitats de Conductes Addictives - UCAS 

Són centres de tractament ambulatori (desintoxicació i deshabituació) dels trastorns addictius, que 
exercixen activitats assistencials als malalts drogodependents o que patisquen altres trastorns addictius. 
Entitats especialitzades de la Conselleria de Sanitat.  

http://www.san.gva.es/web/dgas/asistencia  

 

     

Fundación para la Ayuda contra la Drogadicción  - FAD 

900 161 515 

http://www.fad.es/Home 

     

Unitat d’Alcohologia de València 

961 626 017 

http://www.ayto-
valencia.es/ayuntamiento/infociudad_accesible.nsf/vDocumentosWebListado/C2DFC43FF4CCCA40C125
72C200242E97?OpenDocument&bdOrigen=&idapoyo=&nivel=9&lang=2 

     

mailto:info@comiteantisidavalencia.org
mailto:informacionvih@cruzroja.es
http://www.cruzroja.es/vih/
http://www.san.gva.es/web/dgas/asistencia
http://www.fad.es/Home
http://www.ayto-valencia.es/ayuntamiento/infociudad_accesible.nsf/vDocumentosWebListado/C2DFC43FF4CCCA40C12572C200242E97?OpenDocument&bdOrigen=&idapoyo=&nivel=9&lang=2
http://www.ayto-valencia.es/ayuntamiento/infociudad_accesible.nsf/vDocumentosWebListado/C2DFC43FF4CCCA40C12572C200242E97?OpenDocument&bdOrigen=&idapoyo=&nivel=9&lang=2
http://www.ayto-valencia.es/ayuntamiento/infociudad_accesible.nsf/vDocumentosWebListado/C2DFC43FF4CCCA40C12572C200242E97?OpenDocument&bdOrigen=&idapoyo=&nivel=9&lang=2
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Projecte MALVA 

Servei de prevenció de la violència domestica associada amb l'alcohol 

http://www.fsyc.org/proyectos/projecte-malva/?lang=ca  

     

Transtorns 
alimentaris 
(anorèxia i 
bulímia) 

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública 

Guia anorèxia i bulímia: informació i prevenció 

http://cuidatecv.es/wp-content/uploads/2014/09/18_03.pdf 

     

Asociación Valenciana para la Lucha Contra la Anorexia y la Bulimia - AVALCAB 

C/ Lleida, 12-8. 46009 València. Tel: 963 462 120 

https://es-es.facebook.com/Avalcab 

     

Asociación Valenciana contra Trastornos Alimentarios . AVCOTA  

Asociació d’ajuda en els trastorns alimentaris d’anorexia, bulimia i ingesta compulsiva a València. 
info@avcota.com  

http://www.avcota.com/ 

Si tens un problema d'anorèxia, bulímia o «atracones» o si eres un familiar o amic/a de alguna persona amb 
trastorn alimentari ens pots cridar o consultar qualsevol dubte.   

Bullying 
(assetjament 
escolar) 

Fundación ANAR. Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo 

900 202 010 

http://www.anar.org/  

     

Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives 

Telèfon del Menor 

900 153 729 

http://www.bsocial.gva.es/ca/web/menor  

     

Abusos sexuals a 
menors 

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives 

Ofereix informació i assessorament sobre abusaments sexuals a menors i a qualsevol persona que ho 

     

http://www.fsyc.org/proyectos/projecte-malva/?lang=ca
mailto:info@company.com
http://www.avcota.com/
http://www.anar.org/
http://www.bsocial.gva.es/ca/web/menor
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Violència de 
génere 

necessite, tant als propis menors com als adults que vullguen protegir-los. 

Assessorament tècnic a professionals sobre detecció i intervenció en abusaments sexuals. 

Derivació si s’escau, dels casos consultats per a la seua avaluació, diagnòstic, tractament i/o seguiment al 
Servei d’Atenció Psicològica (SAPs) de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives. 

a/web/menor/servicio-de-atencion-psicologica-a-menores38f  

C.A.V.A.S 

El Centro de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales (C.A.V.A.S), és una entitat sense ànim de 
lucre, que ofereix serveis gratuïts a dones i xiquets que hagen patit algun tipus d'agressió sexual. 

963 943 069 

https://cavascv.org/ 

Drogues i 
sexualitat  

Informació general i assessorament sobre drogues i sexualitat 

És un equip d'estudiants universitaris amb formació específica sobre drogues, sexualitat i counselling 
capacitats per a poder informar i assessorar adequadament. Compten amb l'experiència i el suport de 
professionals experts en drogues i sexualitat que supervisen i faciliten el seu treball. 

http://www.enplenasfacultades.org/  

     

Ciberassetjament PantallesAmigues 

És una iniciativa que te com a fi la promoció de l'us segur i saludable de les noves tecnologies i el foment 
de la ciutadania digital responsable en la infància i l'adolescència.  

http://www.ciberacoso.net/ 

 

     

Agenda Cultural 
Accesible 

Guía-agenda per a cine, teatre, museus i altres esdeveniments per a persones amb discapacitat auditiva i 
visual. 

http://www.culturaaccesible.es/index.php 

 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 

http://www.bsocial.gva.es/va/web/menor/servicio-de-atencion-psicologica-a-menores38f
https://cavascv.org/
http://www.enplenasfacultades.org/
http://www.ciberacoso.net/
http://www.culturaaccesible.es/index.php
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FONS 
EDITORIAL 
CONSELLERIA 
DE SANITAT 

Documentació i publicacions, catàleg complet. 

http://www.begv.gva.es/san2/val_tsan.html 

NORMATIVA 

• Llei 10/2014, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de Salud de la Comunitat Valenciana DOCV núm. 
7434 de 31-12-2014  

Disposició consolidada 

• Normativa sanitària: http://www.san.gva.es/web/secretaria-general-administrativa/normativa-sanitaria  

 
 

 

http://www.begv.gva.es/san2/val_tsan.html
http://www.dogv.gva.es/datos/2014/12/31/pdf/2014_11888.pdf
http://www.dogv.gva.es/va/disposicio-consolidada?signatura=011511/2014&idioma=va&L=2&url_lista
http://www.san.gva.es/web/secretaria-general-administrativa/normativa-sanitaria

