








PRESENTACIÓN

A Organización Mundial da Saúde, describe a saúde como equilibrio, é dicir como unha rela-
ción estable entre o organismo humano e o seu ambiente, o que adoitamos chamar estado 
de saúde, e como capacidade, para sobrevivir con influencias ambientais que ameazan o 
mantemento da saúde. Dende este concepto de saúde como valor positivo e como equili-
brio harmónico, cun mesmo, cos demais e co medio, podemos e debemos actuar construín-
do reservas fronte ás adversidades en saúde.

A maioría dos determinantes da saúde nos países desenvolvidos, dependen do estilo de 
vida e doutras variables de moi diferentes ámbitos, que fan que a saúde se deteriore ou per-
da por suma de factores prexudiciais, aumentando os riscos de malestar, enfermidade ou 
morte. O II Plan Municipal do Concello de Ourense é a estratexia municipal planificada para 
incrementar o grao de saúde da poboación, co fin de actuar sobre os factores determinantes 
para a saúde, eliminando ou reducindo os factores de risco e fortalecendo os de protección 
no marco das políticas de prevención e promoción da saúde.

O II Plan Municipal de Saúde pretende dar continuidade ás metas do primeiro Plan nun 
proceso continuo, racional, aberto e participativo, fomentando o desenvolvemento de actua-
cións eficaces, eficientes e equitativas, co fin de que a comunidade en xeral e cada indivi-
duo en particular, incorporen actividades, aptitudes, actitudes, hábitos e valores saudables 
na traxectoria vital individual e colectiva. E, co afán de que a promoción da saúde se integre 
na dinámica e filosofía de toda a comunidade con opcións realista e atractivas.

Dar as grazas ás persoas que impulsaron este proxecto de saúde e aos colaboradores das 
diferentes institucións, asociacións e cidadanía por contribuír co seu compromiso, a que os 
ourensanos e ourensanas poidan vivir en relación, de forma libre e saudable.

Margarita Martín Rodríguez

Concelleira de Saúde
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“Unha cidade saudable é aquela que está con-
tinuamente creando e mellorando os contornos 
físicos e sociais, e ampliando os recursos da co-
munidade que permiten á xente apoiarse mutua-
mente, na realización de todas as funcións vitais 
e no desenvolvemento do seu máximo potencial” 

(Hancock e Duhl, 1986)
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1. INTRODUCIÓN

Un Plan é unha intención ou un proxecto. Tráta-
se dun modelo sistemático que se elabora antes 
de realizar unha acción, co obxectivo de dirixila e 
encamiñala. Neste sentido, un plan de saúde re-
presenta o deseño máis coherente,  viable e efi-
caz posible  e que precisa dos detalles necesarios 
para levar a cabo unha política de saúde tendo 
en conta os compoñentes dun sistema de saúde 
e as súas interdependencias con outros sectores, 
para sintonizar co obxectivo da Unión Europea de 
“introducir a saúde en todas as políticas”

A saúde entendida como a maneira de vivir de 
cada cidadán, con efectos e implicacións en cada 
ámbito do proceso vital, require no século XXI 
enfoques novidosos, amplos e profundos, que 
integren deseños e accións conxuntas desde os  
ámbitos gobernamentais e a cidadanía. Interve-
ñen unha grande pluralidade de políticas públicas: 
deporte, educación, urbanismo e vivenda, mobili-
dade e medio ambiente, servizos sociais, cultura, 
desenvolvemento económico, ocupación e, por 
suposto, asistencia sanitaria. 

O Plan de Saúde Municipal 2014-2018 recolle as 
experiencias anteriores, especialmente o Plan de 
Saúde 2006-2009, como unha continuidade ao 
manter parte dos obxectivos e as accións. Este 
Plan de Saúde desenvolveuse en etapas. En pri-
meiro lugar cunha análise de fontes secundarias 
e unha enquisa de saúde, para a identificación 
dos problemas principais de saúde existentes. En 
segundo lugar, formuláronse os obxectivos, as 
accións e os mecanismos de seguimento e ava-
liación. Toda a información, realizada polos dife-
rentes grupos de traballo, sintetizouse nun docu-
mento final. 
O Plan Municipal de Saúde, céntrase fundamen-
talmente na saúde da poboación, aséntase sobre 
a promoción da saúde e a prevención da enfermi-
dade, a equidade, a eficiencia cara a unha mellora 
integral da saúde da poboación ourensá e unha 
sociedade comprometida e activa coa súa saúde, 
fomentando estilos e contornos saudables de vida 

e propostas centradas na mellora das capacida-
des de intelixencia e mecanismos operativos coa 
inclusión da perspectiva de xénero e proposta in-
tegral de todas as intervencións.

A pretensión do II Plan Municipal de Saúde de Ou-
rense (2014-2018) é inculcar á sociedade o con-
cepto de saúde como “valor”, como unha crenza 
central e un dereito individual máis que unha obri-
ga, pero coa consideración de que a saúde non 
é única senón que é un continuo que vai desde a 
non asunción de riscos para a saúde ata a expo-
sición a eles, e que cada individuo e comunidade 
afronta de acordo con factores de índole persoal, 
familiar, social e cultural. 

Outra pretensión fundamental do Concello de Ou-
rense na concepción é actuar como dinamizador 
para implicar as demais institucións e a maioría 
da poboación na participación, que permita, non 
só, a sostenibilidade e a optimización de recursos, 
senón tamén adaptar as propostas durante o des-
envolvemento. 

O Plan de Saúde 2014-2018 ten unha estrutura 
similar ao anterior e contempla tres ámbitos de in-
tervención cos obxectivos xerais e obxectivos es-
pecíficos en cada un, e inclúe 114 accións a des-
envolver neles.

A parte de análise de Fontes secundarias e a En-
quisa de Saúde contou cunha partida orzamenta-
ria concreta da Concellaría de Saúde de 14.000€. 
A etapa de estudo de datos e propositiva reali-
zouse sobre todo grazas ao persoal técnico das 
diferentes concellerías do municipio. Esta trans-
versalidade e a súa vinculación con outros plans 
municipais, leva consigo que non conte cun orza-
mento concreto, senón que sexa asumido dentro 
das partidas presupostarias das diferentes con-
cellarías que irán aprobando as partidas de cada 
programa antes da súa execución.

O presente Plan de Saúde foi aprobado na Xunta 
de Goberno Local do 31 de Xullo de 2014.
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2 MARCO CONCEPTUAL 
E PRINCIPIOS REITORES

A carta “Saúde para todos no ano 2000” de Ottawa 
(1986). “Recomendacións sobre política pública 
de saúde” de Adelaida (1988), “Declaración sobre 
os ambientes favorables á saúde” de Sundsvall” 
(1991), e posteriormente a “Declaración sobre de 
promoción da saúde no século XXI “ de Yakarta 
(1997), dan o sinal de identidade á promoción da 
saúde como a Saúde Pública do século XXI: “A 
promoción da saúde consiste en proporcionarlle á 
xente os medios necesarios para mellorar a saúde 
e exercer un maior control sobre esta”. Promover a 
saúde comprende diferentes accións, expandir os 
valores da saúde, aumentar a capacidade dos in-
dividuos e as comunidades para o autocoidado ou 
empoderamento, en termos de xestión da propia 
saúde e de capacidade para mellorar a colectiva. 

A elaboración do II Plan Municipal de Saúde, fun-
damentouse en Estratexias OMS-Unión Europea, 
“Saúde para todos no século XXI” e no “Programa 
de Acción Comunitario no ámbito da Saúde Públi-
ca da Comisión Europea”. Inscríbese na pertenza 
de Ourense á Rede Española de Cidades Sauda-
bles (FEMP) desde o ano 2006 e á Rede Europea 
de Cidades Saudables (V Fase) da Organización 
Mundial da Saúde desde 2010.

O Obxectivo principal da “V Fase da Rede Euro-
pea de Cidades Saudables da OMS” (Declara-
ción de Zagreb, 2008), é reforzar o compromiso 
político e a solidariedade para conseguir Saúde 
e Equidade en Saúde en todas as Políticas Lo-
cais, e acordáronse que as accións prioritarias 
terán como fin:
• Converter a saúde, a igualdade en saúde, a 
xustiza social e o desenvolvemento sostible nos 
valores centrais da nosa visión para o desenvol-
vemento das cidades, mediante a implementación 
de procesos axeitados que valoren os impactos na 
saúde e aseguren a capacidade de todos os sec-
tores de maximizar a súa contribución para tal fin. 
• Promover a ética de goberno con políticas e es-
tratexias baseadas en valores e apoiadas por sólidos 
mecanismos de transparencia e responsabilidade. 

•	 Liderar exemplarmente, promover e  inter-
ceder activamente pola saúde e a equidade en 
saúde de todas as políticas e os plans de acción 
locais iniciadas polos sectores públicos, corporati-
vos e voluntariado.

•	 Promover enfoques integrados e sistemáti-
cos con obxectivos específicos e resultados cuan-

tificables, onde proceda, que incidan no desenvol-
vemento da saúde e os cambios institucionais que 
fomenten o traballo interdisciplinario e intersectorial.

A V fase escolle tres Temas Clave que marcan 
a fixación de asuntos de prioridade relacionados 
coa saúde urbana no II Plan de Saúde Municipal 
de Ourense:

1. Creación de contornos solidarios e 
comprensivos. A Cidade Saudable debe ser 
ante todo, para a cidadanía, inclusiva, compren-
siva, sensible e receptiva ás súas necesidades e 
expectativas.  

2. Vida en Saúde. A Cidade Saudable proporciona 
condicións e oportunidades que fomentan, facilitan 
e apoian estilos de vida saudables para  a cidada-
nía de todos os grupos sociais e todas as idades. 

3. Contorno e deseño urbanos saudables. A 
cidade saudable goza dun contorno urbano físi-
co que promove saúde, ocio, orgullo e benestar, 
seguridade, interacción social, accesibilidade e 
mobilidade, un sentido de orgullo e identidade cul-
tural, e receptivos ás necesidades de toda a súa 
cidadanía. 

Todo o Plan está enfocado á promoción e a pro-
tección da saúde e a  elaboración baséase nos 
seguintes principios reitores:

1. A	consideración	de	evidencia	científica: En 
función desta e dos criterios obxectivos de efecti-
vidade e eficiencia, defínense, priorizan e desen-
volven as intervencións. 

2. A participación social. Que aglutine o maior 
número de colectivos da cidade de forma activa, 
directa e continua mediante a sensibilización e a 
concienciación. 

3. A intersectorialidade. Cun enfoque interinsti-
tucional, multifactorial, intersectorial e multidisci-
plinar, para optimizar esforzos e recursos

4. A integralidade. Dirixido a todos a cidadanía, 
tendo en conta os factores e a poboación á que 
se dirixe. 

5. A equidade. Garante a igualdade efectiva de 
toda a cidadanía no acceso aos diferentes progra-
mas e servizos, contemplando a resolución ou re-
dución das desigualdades que afectan ás persoas.  

6. Enfoque de xénero. Tratar de incorporar está 
perspectiva en todos os obxectivos sinalados e 
efectivos nas accións desenvolvidas no Plan. 
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3 METODOLOXÍA

Conseguiuse a metodoloxía de traballo recomen-
dada pola guía metodolóxica da  FEMP (Federa-
ción Española de Municipios e Provincias) e, as 
recomendacións do Sistema de Xestión da Cali-
dade. Guía para a implantación de Sistemas de 
Indicadores e comprende as seguintes etapas:

a. Análise da situación/Diagnóstico de saúde

b. Determinación de prioridades e obxectivos

c. Establecemento de Actuacións

d. Indicadores de avaliación

e. Cadro de mando do Plan: Avaliación anual, 
final e seguimento 

a. Análise da situación/Diagnóstico de saúde

Para realizar un perfil diagnóstico de Saúde efec-
tuouse con anterioridade unha exhaustiva recolli-
da de datos, que unha vez analizados e filtrados 
proporciona a información relevante para dar cor-
po ao Plan orientado á acción. Contactouse cos 
seguintes documentos independentes que resu-
men os datos principais para a identificación de 
problemas de saúde na nosa cidade:

 • “A Avaliación do I Plan de Saúde”. Realizouse 
en 2012, grazas á colaboración dos técnicos mu-
nicipais das áreas implicadas. 

 • ”A Análise de Fontes Secundarias”. É un do-
cumento independente que se realizou en 2013.

 • “A “Enquisa de Saúde”. O estudo realizouse en 
2013. É un documento independente que se lle dá 
a coñecer á cidadanía mediante a súa publicación 
na páxina web municipal de saúde. O apartado de 
Conclusións resume os datos para a identificación 
de problemas de saúde no momento presente na 
nosa cidade.  

 • “Cuestionario de Priorización de Problemas de 
Saúde”: Na fase anterior ao estudo difundiuse di-
rectamente a través dos Centros Cívicos, Participa-
ción Cidadá e na páxina web do concello, unha nota 
sobre a realización do plan e solicitábase respon-
der un cuestionario breve. Seleccionáronse 20 pro-
blemas de saúde para a súa priorización. Tamén se 

ofrecía a posibilidade de incluír outros problemas 
de saúde que non se visen suficientemente reflec-
tidos nos 20 puntos. No ANEXO insírese o modelo 
de cuestionario, as achegas a este pola participa-
ción cidadá e os resultados da priorización. 

b. Determinación de prioridades e obxectivos

As prioridade é dicir “o que se desexa facer”, se-
leccionáronse tendo en conta os temas clave fixa-
dos na V Fase, a análise da situación e os recur-
sos dispoñibles, mediante o traballo de comisións 
sucesivamente máis amplas e menos especializa-
das a máis especializadas e reducidas. As liñas 
estratéxicas marcan as directrices a seguir e a 
elas asócianse os obxectivos, extraídos das pro-
blemáticas priorizadas. 

Os obxectivos son a unión entre as prioridades e 
as actuacións, establécense cos datos recollidos 
nun marco estruturado. Han de ser:  medibles, al-
canzables, coordinarse, relevantes, desafiantes, 
comprometedores, involucrar os recursos huma-
nos afectados e poder concretarse en plans de 
actuación.

Os obxectivos distínguense en niveis que ao des-
cender se han de concretar con maior precisión. 

Obxectivos nivel 1: son os Obxectivos Xerais,  
que coinciden en sentido amplo cos da OMS (Es-
tratexia Saúde para Todos)

Obxectivos nivel 2: son os Obxectivos Espe-
cíficos, a parte operativa do plan, conforman os 
plans de actuación, máis específicos e concretan 
os de nivel 1. Hai que ter en conta que:

• Son dinámicos.

• No teñen que ser elaborados e implantados a 
un tempo.

• A intensidade de execución pode e debe ser 
diversa. 

• Hai que distinguir obxectivos e liñas de actua-
ción que dependen total ou fundamentalmente de 
decisións municipais. 
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c. Establecemento de Actuacións

Definen as actividades que se han de executar 
para alcanzar os obxectivos fixados. Concrétanse 
ao desenvolveren as iniciativas en curso e/ou no-
vas. As liñas de actuación han de se axustar ano 
a ano, dada as variacións posibles debido a cam-
bios políticos, orzamentarios de recursos huma-
nos, materiais ou calquera fenómeno imprevisto. 

d. Indicadores 

Os indicadores dan información sobre o cum-
primento dos obxectivos. Han de responder aos 
seguintes criterios: centrarse en actividades re-
levantes, representativos do que se quere medir, 
cuantificables, equilibrados na relación esforzo de 
confección/valor da información, comparables en 
tempo e fiables, doados de obter, manter e utilizar 
e compatibles cos outros indicadores. 

Os indicadores responderán ás prioridades fixa-
das no Plan, seleccionando en boa parte os que 
xa se elaboran nas diversas concellerías, cos que 
se facilita a redacción das memorias periódicas.  

e. Cadro de Mando do Plan: Avaliación anual, 
final	e	seguimento
Con base nos indicadores recóllese información 
sinxela e resumida da evolución do Plan, desta-
cando os parámetros que evolucionan de acordo 
ou non co previsto. Apóiase en documentos grá-
ficos de doada comprensión e asimilación dos in-
dicadores dos obxectivos, recollendo a evolución 
das distintas variables. 

O Cadro de Mando é un informe de seguimento 
do Plan anual e final. No anexo recóllense as fi-
chas tipo que corresponden aos indicadores do 
Plan, que deberán ser completadas a medida que 
se fixen os obxectivos específicos para o período 
2014-2018.

4 PRIORIDADES: LIÑAS 
ESTRATÉXICAS E OBXECTI-
VOS XERAIS

Sabemos que hai moitos e diferentes aspectos 
que inflúen na saúde, mais uns poden e deben ser 
afrontados directamente desde o Plan de Saúde, 
e outros aínda que prioritarios xa se contemplan 
noutros plans, programas e/ou actuacións munici-
pais e extramunicipais. 

O Plan de Saúde pretende participar, dinamizar, 
integrar e/ou lembrar a necesidade do seu cum-
primento e seguimento. 

Plans de Goberno Local

Axenda 21

II Plan para a Promoción da Equidade de 
Xénero do Concello de Ourense

Plan Estratéxico de Infraestruturas e 
Transportes (2005-2020)

Plan de Mobilidade Urbana Sostible de 
Ourense (2012-2027)

Plan Xeral de Ordenación Municipal 
(PXOM) 

Hai elementos estruturais de grande influencia 
na Saúde (envellecemento, desemprego, emigra-
ción, inmigración...) que son de difícil resolución 
pero que requiren respostas para aminorar os 
efectos negativos e favorecer os positivos.

Outros problemas, son fenómenos que afectan a 
grupos enteiros de poboación (calidade de aire, 
zonas verdes, ruídos,..) ou a colectivos específi-
cos (parados, inmigrantes,…). Uns impactan so-
bre poboacións obxectivo, outros tamén sobre 
poboacións intermedias (consumo de drogas,…)

As liñas prioritarias de actuación dentro de cada 
liña estratéxica da V fase que se seleccionaron, 
refírense aos aspectos determinantes da saúde 
que poden ser modificables analizados no per-
fil diagnóstico e que se consideraron que teñen 
influencia directa (ou indirecta pero significativa) 
sobre a Saúde da cidadanía de Ourense, e que 
entran dentro do campo da intervención das insti-
tucións locais. 

Os perfís de cada unha das liñas estratéxicas e 
os seus correspondentes obxectivos xerais sinte-
tízanse na seguinte táboa. 

        Prioridades: liñas estratéxicas e obxectivos xerais
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LIÑAS ESTRATEXICAS E OBXECTIVOS XERAÍS

LIÑA ESTRATÉXICA 1: CREACIÓN DE CONTORNOS SOLIDARIOS E COMPRENSIVOS

A Cidade Saudable debe ser ante todo, para a cidadanía, inclusiva, comprensiva, sensible e recepti-
va ás súas necesidades e expectativas e que proporcione apoio e coidados das persoas. 

Obxectivos xeraís

1. Crear comunidades sólidas e contornos de apoio.

2. Reducir as desigualdades en saúde, favorecer e promover a equidade e a solidariedade.

LIÑA ESTRATÉXICA 2: VIDA EN SAÚDE

A Cidade Saudable proporciona condicións e oportunidades que fomentan, facilitan e apoian estilos 
de vida saudables para cidadáns e cidadás de todos os grupos sociais e todas as idades.

Obxectivos xeraís

3. Idear e impulsar accións de prevención das patoloxías relevantes e reducir a morbimortalidade 
das enfermidades de maior impacto social. 

4. Fomentar a adopción de hábitos saudables e investir na saúde a través dun enfoque de ciclo 
vital e empoderamento das persoas. 

LIÑA ESTRATÉXICA 3: CONTORNO E DESEÑO URBANOS SAUDABLES

A Cidade Saudable goza dun contorno urbano físico que promove saúde, ocio, orgullo e benestar, 
seguridade, interacción social, accesibilidade e mobilidade, un sentido de orgullo e identidade cultu-
ral, e receptivos ás necesidades de toda a súa cidadanía. 

Obxectivos xeraís

5. Promover un medio ambiente san e seguro.

6. Fortalecer os sistemas de saúde centrados nas persoas, a capacidade de vixilancia e resposta 
da saúde pública fronte ás emerxencias. 

Prioridades: liñas estratéxicas e obxectivos xerais
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1. OBXECTIVOS XERAÍS E ESPECÍFICOS

LIÑA ESTRATÉXICA 1

1. A creación de comunidades sólidas e contornos de apoio.

1. Apoiar o envellecemento activo e saudable.

2. Favorecer e contribuír á inserción social dos colectivos máis vulnerables (inmigrantes, mino-
rías étnicas, persoas sen fogar, desempregadas, mulleres maltratadas,..)

3. Avanzar na Participación Cidadá e colaborar no desenvolvemento de redes de apoio e forma-
ción continua vinculada ao desenvolvemento do coñecemento e aumentar a equidade en saúde. 

2. Reducir as desigualdades en saúde e favorecer e promover a equidade e a solidariedade.

1. Apoiar e contribuír no benestar das persoas dependentes e os seus coidadores. 

2. Mellorar as condicións de vida dos afectados por patoloxías crónicas susceptibles de modificarse.

3. Ratificar e reforzar o noso compromiso co Proxecto de Cidades Saudables da OMS, e coa 
Rede Española de Cidades Saudables.

LIÑA ESTRATÉXICA 2

3. Idear e impulsar accións de prevención das patoloxías relevantes e reducir a morbimor-
talidade das enfermidades de maior impacto social. 

1. Previr o inicio e/ou a diminución do consumo de drogas e outras adicións, en especial entre 
os menores e mocidade e reducir os usos problemáticos. 

2. Reducir as adiccións e mellorar as medidas sanitarias de prevención para as persoas adic-
tas, as condicións hixiénicas e a redución de danos. 

3. Contribuír á prevención, información, sensibilización e apoio no marco da saúde afectivo/
sexual e emocional. 

4. Contribuír á prevención das enfermidades cardiovasculares e á diminución da morbimortali-
dade pola parada cardíaca fóra do ámbito hospitalario. 

        Prioridades: liñas estratéxicas e obxectivos xerais
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4. Fomentar a adopción de hábitos saudables e investir en saúde a través dun enfoque de ciclo 
vital e empoderamento das persoas. 

1. Promover hábitos de alimentación saudable. 

2. Promover hábitos de exercicio físico saudable. 

3. Promover a educación permanente para a Saúde e contribuír á prevención de enfermidades.

LIÑA ESTRATÉXICA 3

5. Promover un medio ambiente san e seguro.

1. Promover parques infantís, zonas verdes, equipamentos deportivos, culturais e cívicos.

2. Impulsar a educación ambiental e termal.

3. Avanzar e progresar no aproveitamento das capacidades e potencialidades Termais estra-
téxicas de Ourense. 

6. Fortalecer os sistemas de saúde centrados nas persoas, a capacidade de vixilancia e resposta 
da saúde pública. 

1. Mellorar a prevención, vixilancia e control dos riscos derivados da contaminación 
medioambiental.

2. Mellorar o transporte público e o tráfico. 

3. Avanzar na coordinación, a investigación, o fortalecemento, a modernización e o sistema de 
vixilancia da saúde pública na cidade. 

Prioridades: liñas estratéxicas e obxectivos xerais
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2. OBXECTIVOS ESPECÍFICOS E ACTUACIÓNS

1.1.	Obxectivo	específico
Favorecer o envellecemento activo e saudable.

ACTUACIÓNS

 • Continuar o programa de promoción da autonomía e prevención da dependencia para un enve-
llecemento activo; ampliando as actividades dirixidas aos maiores de sesenta anos, para dar acceso 
a un maior número de persoas.

 • Desenvolver actividades no contorno termal, e dentro da propia auga (ximnasia acuática, 
ioga termal...)

1.2.	Obxectivo	específico
Favorecer e contribuír á inserción social dos colectivos máis vulnerables.

ACTUACIÓNS

 • Mantemento dos servizos sociais comunitarios básicos e servizos sociais específicos.
 • Mellorar o programa de incorporación sociolaboral; incrementando os recursos formativos e 

facilitando o acceso ao mercado laboral.

1.3	Obxectivo	específico
Avanzar na Participación Cidadá e colaborar no desenvolvemento de redes de apoio e na formación continua.

ACTUACIÓNS

 • Crear espazos na web para a difusión de documentación técnica e das liñas de actuación do 
Plan Municipal de Saúde.

 • Profundar na coordinación con Saúde Mental, Benestar Social, Entidades e Asociacións que 
desenvolvan accións cos diferentes colectivos.

 • Crear un grupo de traballo interdisciplinar de cidades saudables.

2.1.	Obxectivos	específico
Apoiar e contribuír no benestar das persoas dependentes e os seus coidadores.

ACTUACIÓNS

 • Mellorar os servizos de axuda a domicilio e proximidade: Incrementando o número de horas 
do servizo de axuda a domicilio e ampliando os servizos de proximidade (centros cívicos-sociais, 
centros de día,…).

        Prioridades: liñas estratéxicas e obxectivos xerais
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2.2	Obxectivo	específico
Mellorar as condicións de vida dos afectados por patoloxías crónicas. 

ACTUACIÓNS

 • Promover a colaboración coas asociacións de saúde.

 • Desenvolver actividades de educación e adestramento a grupos específicos, especialmente 
a persoas afectadas por doenzas crónicas.

 • Coidar o coidador de persoas con patoloxías.

 • Promover o autocoidado e o compromiso da cidadanía. 

2.3	Obxectivo	específico
Ratificar e reforzar o noso compromiso co Proxecto de Cidades Saudables da OMS e coa Rede 
Española de Cidades Saudables. 

ACTUACIÓNS

 • Continuar na Rede de Cidades Saudables no inicio do lanzamento da VI Fase de acción 
que inspirará o traballo en saúde nos vindeiros anos. 

3.1	Obxectivo	específico	
Previr o inicio e/ou a diminución do consumo de drogas e outras adiccións.

ÁMBITO ACTUACIÓNS

FA
M

IL
IA

R

 • Sensibilizar as familias no cumprimento da súa función como axentes educativos 
activos.

 • Desenvolver o núcleo familiar como unidade preventiva e de crecemento individual 
e colectivo.

 • Reforzar o papel educativo e preventivo da familia e informar sobre os recursos de 
orientación aos que pode acudir.

 • Impulsar a aplicación do programa acreditado “Escola de Nais e Pais” que fomenta 
os factores de protección da saúde (apego, comunicación, norma, límites, modelaxe, 
supervisión, ocio,…) 

 • Asentar e mellorar a aplicación do programa “SmAFF” para a detección precoz e a 
abordaxe dos primeiros conflitos familiares.  
 • Impulsar o Observatorio de condutas problemáticas potencialmente precursoras dos 

consumo de drogas.

Prioridades: liñas estratéxicas e obxectivos xerais
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E
S

C
O

LA
R

 • Informar, sensibilizar e apoiar o profesorado na prevención de adiccións e promo-
ción da saúde. 

 • Impulsar o desenvolvemento de actividades de fomento de saúde desde idades temperás. 

 • Desenvolver actividades formativas en valores en adolescentes da ESO, facilitando 
e potenciando o gusto polo cine co programa “Cine e Saúde”.

 • Participar en actividades formativas, facilitando e potenciando o gusto polo teatro en 
adolescentes co programa escolar “TeatroSaúde”.

 • Impulsar o desenvolvemento de actuacións preventivas específicas para impedir/
reducir/atrasar o consumo de alcohol e/ou tabaco dos menores de idade. 

 • Desenvolver procedementos eficaces para a detección de persoas con factores de 
risco en relación co consumo de drogas.

 • Impulsar o desenvolvemento de programas dirixidos a menores menores especial-
mente vulnerables.

 • Impulsar o desenvolvemento de proxectos de prevención dirixidos a estudantes 
universitarios. 

C
O

M
U

N
IT

A
R

IO

 • Establecer un debate de crenzas e normas sociais sobre os consumos de drogas na 
poboación ourensá con especial atención á adolescencia e mocidade. 

 • Dar a coñecer as normativas sobre as drogas legais e ilegais. 

 • Potenciar a responsabilidade social que a poboación adulta ten en relación á pre-
vención do consumo de drogas legais (fundamentalmente alcohol e fármacos) así como 
sobre as consecuencias negativas do seu consumo. 

 • Avanzar no impulso de accións orientadas á limitación e control da publicidade de 
alcohol. 

 • Impulsar e realizar campañas e outros actuacións periódicas de sensibilización e for-
mación, dirixidas á poboación xeral e sectores específicos, para a protección da saúde 
fronte a condutas aditivas. 

 • Estender e mellorar os programas de prevención de accidentes de tráfico rela-
cionadas co consumo de drogas: “Moucho bus”, utilización de transporte público e 
outros. 

 • Avanzar no desenvolvemento de accións de prevención a través da intervención 
dos Medios de Comunicación. 

 • Promover o desenvolvemento de actividades saudables no ocio. Estender e dar 
continuidade ao programa de alternativas de ocio  “OciOurense”.

 • Apoiar a realización de obradoiros de consumo de menor risco e sexo seguro. 

 • Potenciar a implicación e a coordinación dos profesionais sanitarios na sensibiliza-
ción e na prevención dos danos ocasionados polos consumos temperáns de drogas. 

 • Apoiar as entidades de iniciativa social que actúan na acción preventiva e a súa 
colaboración cos servizos municipais. 

        Prioridades: liñas estratéxicas e obxectivos xerais
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LA
B

O
R

A
L  • Achegar recursos aos traballadores para que valoren os riscos dos consumos 

de drogas ou outros comportamentos adictivos. 

 • Asesorar e/ou establecer canles de colaboración cos distintos axentes do ám-
bito laboral para o impulso e desenvolvemento de acción de prevención, formación e 
detección de consumos de risco e adiccións. 

3.	2	Obxectivo	específico	
Reducir as adiccións e mellorar as medidas sanitarias de prevención para as persoas adictas. 

ACTUACIÓNS

 • Continuar e estender o programa de Deshabituación Tabáquica.

 • Continuar e estender os programas de redución de danos en adictos a drogas por vía parenteral. 

 • Manter e reforzar as vías de derivación de pacientes adictos á Unidade de Condutas Adictivas. 

3.3	Obxectivo	específico
Contribuír á prevención, información, sensibilización e apoio no marco da saúde afectivo/sexual e 
emocional.

ACTUACIÓNS

 • Información e educación afectivo/sexual e emocional en especial á mocidade.

 • Apoiar os programas de diminución ou prevención de prácticas sexuais de risco. 

 • Reforzar os programas específicos en materia de relaxación mental, intelixencia e educación 
emocional.

3.4	Obxectivo	específico
Contribuír na prevención das enfermidades cardiovasculares e na diminución da morbimortalidade 
pola parada cardíaca fóra do ámbito hospitalario. 

ACTUACIÓNS

 • Fomentar estilos de vida saudables a través de programas educativos escolares.

 • Intervencións puntuais no ámbito universitario.

 • Campañas dirixidas á cidadanía. 

 • Colaboración con outras entidades públicas e/ou privadas.

 • Obradoiro de como actuar en caso de emerxencia.

 • Fomentar espazos cardioprotexidos dirixidos a ámbitos públicos e privados.

Prioridades: liñas estratéxicas e obxectivos xerais
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4.1	Obxectivo	específico	
Promover hábitos de alimentación saudable. 

ACTUACIÓNS

 • Promover, asesorar, formar na lactancia materna.

 • Programas e campañas para promover a calidade, a variedade e o equilibrio na alimentación.

 • Facilitar desde os establecementos públicos (comedores escolares, cidadanía, …) menús 
saudables estacionais.

 • Promover o recurso a dietas correctoras ante malos hábitos alimentarios.

 • Reforzar os programas de educación nutricional nos centros educativos.

 • Sesións de catas de auga para un mellor coñecemento e valoración do consumo de auga mineral.

 • Incrementar a coordinación interdepartamental para a promoción de hábitos alimentarios saudables.

4.2	Obxectivo	específico	
Promover hábitos de exercicio físico saudable.

ACTUACIÓNS

 • Reforzar o programa de promoción do gateo e masaxe para bebés.

 • Favorecer o exercicio físico durante o embarazo: pilates, ioga, natación. 

 • Promocionar a actividade física en espazos pechados e abertos con programas específicos para 
persoas en diferentes idades. Andainas saudables, iniciación á relaxación, actividades deportivas de 
ocio e tempo libre. 

 • Promover os usos deportivos da Ruta Termal do Miño.

 • Motivar a actividade física en fins de semana con programas de actividades participativas.
 • Incrementar a coordinación interdepartamental para a promoción do exercicio. 

4.3	Obxectivo	específico	
Promover a educación permanente para a saúde e contribuír á prevención de enfermidades.

ACTUACIÓNS

 • Campañas informativas, de sensibilización, cursos, talleres, xornadas de formación para a pre-
vención de malos hábitos e/ou a promoción de hábitos saudables.

 • Favorecer a implicación da cidadanía en todos os temas de Saúde (pais, nais, profesorado, consumidores,...)

 • A través de sobre todo a Feira da Saúde, apoiar as asociacións que teñen relación directa coa 
Saúde e mellorar a coordinación socio-sanitaria. 

 • Sesións de formación e información sobre termalismo e aplicacións das augas termais a persoal 
sanitario de atención primaria e escola de enfermería.

 • Reforzar os programas de mantemento físico para persoas con doenzas ou enfermidades.

 • Atención especial ás condicións psicosociais das persoas enfermas, apoio á iniciativa social.

 • Apoio aos programas de diagnóstico precoz de enfermidades (SIDA, hipertensión, diabetes, adicción,…)

 • Apoio aos programas de vacinación. 

        Prioridades: liñas estratéxicas e obxectivos xerais
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5.1.	Obxectivo	específico
Promover parques infantís, zonas verdes, equipamentos deportivos, culturais, cívicos. 

ACTUACIÓNS

 • Progresar na extensión de zonas verdes e a súa distribución pola cidade. 

 • Asentar e crear novas hortas urbanas 

 • Aumentar e adecuar os espazos verdes, estruturas deportivas e de recreo infantil.

 • Incentivar as actividades sociais, formativas, deportivas e culturais dos centros cívicos

5.2.	Obxectivo	específico
Impulsar a educación ambiental e termal.

ACTUACIÓNS

 • Elaboración dun plan de compostaxe e implementación.

 • Campañas de sensibilización e educación cara á limpeza da vía pública.

 • Promover a reciclaxe

 • Educación sobre normas e riscos de animais domésticos.

 • Desenvolver programas de charlas didácticas, sobre as características e propiedades da augas 
termais, indicacións, uso, etc., e para a valoración dos recursos termais: xénese xeolóxica, ciclo da 
auga, impacto ambiental.

 • Aproveitamento da web da Concellería de Termalismo para a difusión de informacións de interese 
sobre os recursos termais, así como divulgación de eventos relacionados. 

 • Elaboración dunha unidade didáctica específica do Centro de Interpretación das Burgas e Xardín Bulevar. 
 • Reunión co profesorado dos centros educativos para unha xornada informativa sobre os contidos 

didácticos do Centro de Interpretación das Burgas.

 • Programación de actividades (congresos, simposios, conferencias) vinculado ao legado arqueo-
lóxico romano e medieval das Burgas.

 • Revisión, actualizacións e ampliación das unidades didáctivas e actividades educativas actuais 
correspondentes á Ruta Termal do Miño. 

5.3	Obxectivo	específico
Avanzar e progresar no aproveitamento das capacidades e potencialidades Termais estratéxicas 
de Ourense. 

ACTUACIÓNS

 • Creación de novos espazos termais.

 • Desenvolvemento de servizos complementarios nas instalacións termais: saunas, zonas de ma-
saxe, puntos de bicicleta, zonas de lecer, etc.

 • Manter e fornecer a pertenza de Ourense á Asociación Europea de Cidades Históricas e Termais 
(EHTTA) 

Prioridades: liñas estratéxicas e obxectivos xerais
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 • Participación en proxectos comunitarios de diferente temática (cultura, saúde, turismo) apoiándo-
nos na rede de alianzas xeradas no marco da EHTTA. 

 • Fornecemento e aumento da visibilidade da pertenza de Ourense ao Itinerario Cultural Europeo 
de Cidades Históricas e Termais.

 • Participación en actividades e obradoiros formativos vinculados ao Itinerario Europeo de Cidades 
Termais.

 • Participación en feiras sectoriais e profesionais para a promoción da cidade e os seus recursos 
termais.

 • Mantemento actualizado da web especifica de termalismo e presenza nas redes sociais.
 • Colaboración coas Universidades en plans e proxectos de I+D+i,: co Campus da Auga da Univer-

sidade de Vigo, coa cátedra de Hidroloxía médica da Universidade de Santiago de Compostela e co 
Departamento de Hidroloxía médica da Universidade da Coruña.

6.1.	Obxectivo	específico
Mellorar a prevención, vixilancia e control dos riscos derivados da contaminación medioambiental. 

ACTUACIÓNS

 • Impulsar o Plan de Fogares Verdes (educación no ámbito familiar sobre o aforro enerxético)

 • Campañas medioambientais de concienciación sobre reciclaxe, contaminación ambiental, uso 
racional da auga,…

 • Avanzar e potenciar as accións de vixilancia e control do ruído.

 • Fomentar os puntos limpos e a promoción do reciclado de residuos tóxicos. 

 • Sistemas de control por analíticas de calidade das augas termais da cidade.

 • Sistemas de monitoreo e medición por piezómetros das características físicas dos mananciais da 
cidade de Ourense.

 • Desenvolvemento dunha Ordenanza Municipal de protección específica dos acuíferos termais. 

6.2.	Obxectivo	específico
Mellorar o transporte público e o tráfico. 

ACTUACIÓNS

 • Promover o uso de vehículos menos contaminantes.

 • Mellorar a planificación dos percorridos, cumprimento de horarios e sinalización de paradas. 
 • Incorporar novas tecnoloxías da información aos transportes públicos. 

 • Aumentar a peonalización e a dispoñibilidade do transporte en bicicleta. 

 • Colaborar coas autoescolas para formar na condución eficiente e saudable e combater o 
binomio alcohol-condución. 

 • Impulsar a educación viaria no ámbito educativo.

 • Mantemento e aplicación do servizo de transporte público aos espazos termais da cidade. 

        Prioridades: liñas estratéxicas e obxectivos xerais
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6.3	Obxectivo	específico
Avanzar na investigación, o fortalecemento, a modernización e o sistema de vixilancia da saúde 
pública na cidade. 

ACTUACIÓNS

 • Reforzar o sistema de información sobre actividades preventivas do PMS que permitan unha mellor 
recollida de datos para a avaliación.

 • Colaborar coas Universidades en plans e proxectos e I+D+I.

 • Apoiar os estudos que teñan relación cos obxectivos e liñas de actuación do PMS.

 • Progresar nas web do Concello de Ourense para a participación, difusión, información e divulga-
ción de acontecementos relacionados coa saúde.

5. AVALIACIÓN E SEGUIMENTO

Grazas aos indicadores propostos en cada unha das liñas de acción do Plan, podemos facer un segui-
mento da súa implementación anual, e así avaliar as actividades promovidas e identificar e priorizar as 
liñas a abordar nos anos vindeiros. 

Non sempre será posible o desenvolvemento de actividades previstas pois en moitos casos, as incer-
tezas e cambios deben ser solventados ano a ano, mais sempre seguindo o criterio condutor do Plan. 
A avaliación e seguimento poden complementarse con outros indicadores diferentes aos de referencia 
e, de fácil obtención segundo as circunstancias.

No cadro móstrase o resumo de indicadores asociados a obxectivos de nivel xeral que se corresponde 
cos indicadores do Plan que deberán ser complementados a medida que se fixen os Obxectivos espe-
cíficos para o período de 2014/2018.

INDICADORES DE SEGUIMENTO DE OBXECIVOS E ACTUACIÓNS

1. Obxectivo xeral

A creación de comunidades sólidas e contornos de apoio.

Indicador/es Fonte/es

 • De recurso e actividade

 • De coordinación 

 • Cuantitativos e cualitativos de accións específicas

 • Concellería de Saúde

 • Concellería de Benestar Social

 • Concellería de Igualdade

2 Obxectivo xeral

Reducir as desigualdades en saúde, e favorecer e promover a equidade e a solidariedade.

Indicador/es Fonte/es

 • Variación nas desigualdades en saúde

 • De recurso e actividade

 • Cuantitativos e cualitativos de accións específicas

 • Concellería de Saúde

 • Concellería de Benestar Social

 • Concellería de Igualdade

Avaliación e seguimento
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3 Obxectivo xeral

Avanzar e impulsar accións de prevención das patoloxías relevantes e reducir a morbimortalidade 
das enfermidades de maior impacto social. 

Indicador/es Fonte/es

• De recurso e de actividade

• De comunicación 

• De consumos, hábitos e condutas

• Cuantitativos e cualitativos

• Indicadores de morbimortalidade

 • Concellería de Saúde

 • Concellería de Benestar Social

 • Concellería de Educación

 • Concellería de Igualdade

 • Outras Institucións

4. Obxectivo xeral

Promover a adopción de hábitos saudables e investir en saúde a través dun enfoque de ciclo vital e 
empoderamento das persoas.

Indicador/es Fonte/es

 • De recurso e de actividade

 • De comunicación

 • De consumos, hábitos e condutas

 • Cuantitativos e cualitativos das actuacións 
específicas

 • Concellería de Saúde

 • Concellería de Educación

 • Concellería de Xuventude

 • Concellería de Deportes

 • Concellería de Termalismo

5. Obxectivo xeral

Promover un medio ambiente san e seguro.

Indicador/es Fonte/es

 • De recurso e actividade

 • Indicadores de determinantes medioambientais

 • Cuantitativos e cualitativos das actuacións 
específicas

 • Concellería de Saúde

 • Concellería de Medioambiente

 • Concellería de Termalismo

 • Concellería de Urbanismo

 • Concellería de Limpeza e Transportes

 • Concellería de Infraestruturas

6. Obxectivo xeral

Fortalecer os sistemas de saúde centrados nas persoas, a capacidade de vixilancia e resposta da 
saúde pública.  

Indicador/es Fonte/es

 • De recurso e actividade

 • De morbimortalidade

 • Cuantitativos e cualitativos das accións 
específicas

 • Concellería de Saúde

 • Concellería de Medioambiente

 • Concellería de Termalismo

 • Concellería de Limpeza e transporte.

Avaliación e seguimento
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6. ANEXOS

1. CADRO DE MANDO: FICHA TIPO PARA A AVALIACIÓN DE INDICADORES

INFORME DE AVALIACIÓN E SEGUIMENTO DO II PLAN MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURENSE CADRO DE MANDO ANO:

Obxectivo Xeral
Obxectivo

Específico
Actuación

Ámbito 

Actuación

Recursos 

Humanos

Recursos

Materiais

Actividade Continuada 
ou Puntual

Poboación Potencial

Beneficiaria
Poboación Destinataria

Data Inicio e Fin

(dd/mm/aaaa)

Observacións

        Anexos
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2. PROPOSTA DE INDICADORES ESPECÍFICOS DO PLAN 2014-2018

LIÑA ESTRATÉXICA 1

Obx. 

Espec.
Temática Descrición do indicador Fonte/es

1.1 Envellecemento
- Nº/idade/sexo/satisfacción das persoas atendidas.

- Nº de programas de mellora da vida dos maiores.
C. Benestar social / Educación/C. Saúde/C. Termalismo

1.2 Inserción social
- Nº de persoas acollidas en axudas

- Nº cursos e actividades de formación para colectivos vulnerables.
C. Benestar social/C. Igualdade/C. Saúde

1.3
Participación ci-
dadá

- Accións de difusión e participación en actividades sociosaudables

- Reunións de coordinación e resultados. 

- Nº de accións orientadas á promoción de asociacionismo e/ou colaboración.

C. Benestar social / C.Participación Cidadá/ C. Saúde

2.1
Persoas

Dependentes

- Nº/idade/sexo das persoas con asistencia a domicilio con e sen situación de dependencia. 

- Nº/idade/sexo dos profesionais de axuda a domicilio que recibiron formación no ano.
C. Benestar social/C. Igualdade

2.2
Afectados por 

patoloxías

- Nº de actividades coas asociacións de saúde

- Nº  e tipo de actividades /campañas/accións de promoción de saúde dos afectados por 
patoloxías e das persoas coidadoras. 

C. Benestar social / C. Saúde/C. Igualdade

2.3
Cidades

Saudables
- Nº/tipo/participación en iniciativas para a mellora da coordinación da Saúde. C. Saúde e Varios

LIÑA ESTRATÉXICA 2
Obx. 

Espec.
Temática Descrición do indicador Fonte/es

3.1 Drogas

- Datos de consumos de drogas legais e ilegais identificados por sexo e idades. 
- Nº/idade/sexo/satisfacción de centros educativos, alumnado, profesorado, pais e nais 
participantes nos programas.

- Nº e tipo de accións formativas, de mediación de lecer xuvenil e de sensibilización.

- Idade/sexo/satisfacción dos participantes nas actividades de formación mediación, lecer 
e sensibilización.

- Nº de casos/persoas atendidas.

Datos de enquisas/C. Saúde/Varios

3.2. Adiccións
- Nº/idade/sexo/satisfacción de persoas atendidas.

- Nº de casos que conseguiron a deshabituación, desintoxicación e/ou a reinserción.
C.Saúde /C. Benestar Social

3.3
Saúde sexual e 
emocional

- Nº e tipoloxía das actividades de educación sexual e emocional. 

- Idade/sexo/satisfacción dos participantes.
C.Saúde /C. Igualdade/C. Educación/C.Benestar Social

3.4
Enfermidades 

cardiovasculares
- Nº de accións formativas e de sensibilización para a prevención e a detección de enfermidades. C. Saúde/Varios

        Anexos
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2. PROPOSTA DE INDICADORES ESPECÍFICOS DO PLAN 2014-2018

LIÑA ESTRATÉXICA 1
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Espec.
Temática Descrición do indicador Fonte/es
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1.2 Inserción social
- Nº de persoas acollidas en axudas

- Nº cursos e actividades de formación para colectivos vulnerables.
C. Benestar social/C. Igualdade/C. Saúde

1.3
Participación ci-
dadá

- Accións de difusión e participación en actividades sociosaudables

- Reunións de coordinación e resultados. 

- Nº de accións orientadas á promoción de asociacionismo e/ou colaboración.

C. Benestar social / C.Participación Cidadá/ C. Saúde

2.1
Persoas

Dependentes

- Nº/idade/sexo das persoas con asistencia a domicilio con e sen situación de dependencia. 

- Nº/idade/sexo dos profesionais de axuda a domicilio que recibiron formación no ano.
C. Benestar social/C. Igualdade

2.2
Afectados por 

patoloxías

- Nº de actividades coas asociacións de saúde

- Nº  e tipo de actividades /campañas/accións de promoción de saúde dos afectados por 
patoloxías e das persoas coidadoras. 

C. Benestar social / C. Saúde/C. Igualdade

2.3
Cidades

Saudables
- Nº/tipo/participación en iniciativas para a mellora da coordinación da Saúde. C. Saúde e Varios

LIÑA ESTRATÉXICA 2
Obx. 

Espec.
Temática Descrición do indicador Fonte/es

3.1 Drogas

- Datos de consumos de drogas legais e ilegais identificados por sexo e idades. 
- Nº/idade/sexo/satisfacción de centros educativos, alumnado, profesorado, pais e nais 
participantes nos programas.

- Nº e tipo de accións formativas, de mediación de lecer xuvenil e de sensibilización.

- Idade/sexo/satisfacción dos participantes nas actividades de formación mediación, lecer 
e sensibilización.

- Nº de casos/persoas atendidas.

Datos de enquisas/C. Saúde/Varios

3.2. Adiccións
- Nº/idade/sexo/satisfacción de persoas atendidas.

- Nº de casos que conseguiron a deshabituación, desintoxicación e/ou a reinserción.
C.Saúde /C. Benestar Social

3.3
Saúde sexual e 
emocional

- Nº e tipoloxía das actividades de educación sexual e emocional. 

- Idade/sexo/satisfacción dos participantes.
C.Saúde /C. Igualdade/C. Educación/C.Benestar Social

3.4
Enfermidades 

cardiovasculares
- Nº de accións formativas e de sensibilización para a prevención e a detección de enfermidades. C. Saúde/Varios
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4.1
Hábitos 

alimentarios

- Avaliación antropométrica de poboación.

- Hábitos alimentarios por sexo e idades.

- Nº e tipo de accións.

-  Nº/idade/sexo/satisfacción dos participantes.

Datos de enquisas/ C. Saúde /C. Benestar Social/ C. Educación/C. Termalismo

4.2
Exercicio 

físico

- Nº e tipo de actividades de exercicio físico desenvolvidas.

- Nº/idade/sexo /satisfacción dos participantes. 
Datos de enquisas/ C. Saúde/ C. Deportes/C. Benestar Social /C. Igualdade/C. Termalismo/ Varios

4.3
Educación en 
saúde

- Nº de programas/xornadas/cursos/talleres de educación para a saúde nos diferentes ám-
bitos.

- Nº e tipoloxía de actuacións orientadas á colaboración con outras entidades. 

C. Saúde/C. Educación/C. Benestar Social/C. Igualdade/C. Termalismo/ Varios

LIÑA ESTRATÉXICA 3

Obx. 

Espec.
Temática Descrición do indicador Fonte/es

5.1
Equipamentos 

urbanos
- Datos de extensión/distribución de zonas verdes, estruturas deportivas e hortas urbanas. C. Medioambiente/C. Infraestruturas/C. Benestar Social /C. Educación

5.2
Educación 

ambiental

- Nº  de programación/xornadas/cursos/talleres/guías didácticas de educación medioam-
biental nos diferentes ámbitos.

- Nº/idade/sexo/satisfacción dos participantes.

C. Medioambiente/C. Termalismo/C. Saúde/C. Educación

5.3 Termalismo

- Nº de espazos termais e de equipamentos.

- Nº e tipoloxía de colaboracións e participacións con outras entidades.

- Grao de utilización e satisfacción dos recursos existentes e da web de termalismo.

C. Termalismo/C. Infraestruturas/C. Medioambiente

6.1
Riscos 

medioambientais

- Niveis de contaminación medioambiental

-Grao de calidade das augas

-Novas ordenanzas protectoras do medio ambiente.

C. Medioambiente / C. Termalismo /C. Infraestruturas/ C. Urbanismo

6.2
Transporte 

público

- Nº de viaxes/ano en transporte público e tempos de agarda ás diferentes zonas da cidade.

- Nº de zonas peonís e carrís bici.

- Tipo/Nº/participantes/satisfacción de programas de educación viaria

C. Mobilidade /C. Infraestruturas/ C. Urbanismo/C. Educación /C. Saúde 

6.3
Investigación 

saúde pública

- Nº e tipo de iniciativas de mellora de recollida de información (redes sociais, web institu-
cionais...)

- Colaboracións en investigación con outras administracións

- Nº de reunións de coordinación e resultados

C. de Saúde /Varios

        Anexos
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4.1
Hábitos 

alimentarios

- Avaliación antropométrica de poboación.

- Hábitos alimentarios por sexo e idades.

- Nº e tipo de accións.

-  Nº/idade/sexo/satisfacción dos participantes.

Datos de enquisas/ C. Saúde /C. Benestar Social/ C. Educación/C. Termalismo

4.2
Exercicio 

físico

- Nº e tipo de actividades de exercicio físico desenvolvidas.

- Nº/idade/sexo /satisfacción dos participantes. 
Datos de enquisas/ C. Saúde/ C. Deportes/C. Benestar Social /C. Igualdade/C. Termalismo/ Varios

4.3
Educación en 
saúde

- Nº de programas/xornadas/cursos/talleres de educación para a saúde nos diferentes ám-
bitos.

- Nº e tipoloxía de actuacións orientadas á colaboración con outras entidades. 

C. Saúde/C. Educación/C. Benestar Social/C. Igualdade/C. Termalismo/ Varios

LIÑA ESTRATÉXICA 3

Obx. 

Espec.
Temática Descrición do indicador Fonte/es

5.1
Equipamentos 

urbanos
- Datos de extensión/distribución de zonas verdes, estruturas deportivas e hortas urbanas. C. Medioambiente/C. Infraestruturas/C. Benestar Social /C. Educación

5.2
Educación 

ambiental

- Nº  de programación/xornadas/cursos/talleres/guías didácticas de educación medioam-
biental nos diferentes ámbitos.

- Nº/idade/sexo/satisfacción dos participantes.

C. Medioambiente/C. Termalismo/C. Saúde/C. Educación

5.3 Termalismo

- Nº de espazos termais e de equipamentos.

- Nº e tipoloxía de colaboracións e participacións con outras entidades.

- Grao de utilización e satisfacción dos recursos existentes e da web de termalismo.

C. Termalismo/C. Infraestruturas/C. Medioambiente

6.1
Riscos 

medioambientais

- Niveis de contaminación medioambiental

-Grao de calidade das augas

-Novas ordenanzas protectoras do medio ambiente.

C. Medioambiente / C. Termalismo /C. Infraestruturas/ C. Urbanismo

6.2
Transporte 

público

- Nº de viaxes/ano en transporte público e tempos de agarda ás diferentes zonas da cidade.

- Nº de zonas peonís e carrís bici.

- Tipo/Nº/participantes/satisfacción de programas de educación viaria

C. Mobilidade /C. Infraestruturas/ C. Urbanismo/C. Educación /C. Saúde 

6.3
Investigación 

saúde pública

- Nº e tipo de iniciativas de mellora de recollida de información (redes sociais, web institu-
cionais...)

- Colaboracións en investigación con outras administracións

- Nº de reunións de coordinación e resultados

C. de Saúde /Varios
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3. CUESTIONARIO DE PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS DE SAÚDE.

(1 máis importante, 5 menos importante)

1 2 3 4 5

1. Os problemas de ruído de día e de noite

2. As barreiras arquitectónicas 

3. A seguridade cidadá 

4. A dispoñibilidade de espazos de ocio para o tempo libre

5. A dispoñibilidade de puntos de recollida de lixos

6. As rúas peonís e a dispoñibilidade de desprazarse en bicicleta 

7. O trasporte público

8. O desemprego

9. As posibilidades económicas familiares

10. O estado de saúde persoal

11. A dependencia funcional dos demais

12. A discriminación (sexo, laboral,…)

13. As relacións sexuais 

14. As relacións sociais

15. A asistencia sanitaria

16. O consumo de drogas legais (tabaco, alcohol, tranquilizantes,...)

17. O consumo de drogas ilegais (cannabis, cocaína, heroína,…) 

18. A saúde mental e emocional

19. A nutrición e a alimentación 

20. A actividade física

OBSERVACIÓNS E PROPOSTAS,...

        Anexos
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Resultados do cuestionario por la participación da cidadanía:

Nº Participantes Sexo dos participantes Media de idade 

29
55% mulleres

45% homes
38,55 anos

(1 máis importante, 5 menos importante)       

Nº Problemas Valoración 

1 As posibilidades económicas familiares 1,00

2 O desemprego 1,44

3 A dependencia funcional dos demais 1,90

3 A asistencia sanitaria 1,90

4 O consumo de drogas ilegais (cannabis, cocaína, heroína,…) 2,11

5 O estado de saúde persoal 2,22

6 A saúde mental e emocional 2,33

6 A nutrición e a alimentación 2,33

7 A actividade física 2,44

8 O consumo de drogas legais (tabaco, alcohol, tranquilizantes,.) 2,55

8 O trasporte público 2,55

9 A seguridade cidadá 2,70

10 A discriminación (sexo, laboral,…) 2,80

11 As relacións sociais 3

12 As barreiras arquitectónicas 3,10

12 A dispoñibilidade de puntos de recollida de lixos 3,10

12 A dispoñibilidade de espazos de ocio para o tempo libre 3,10

13 A contaminación medioambiental (ruidos, aire,..) 3,20

14 As relacións sexuais 3,33

15 As rúas peonís e a dispoñibilidade de desprazarse en bicicleta 3,44

Anexos



A participación cidadá foi escasa, pero as achegas recóllense integramente. A valoración dos 
problemas priorizados reflicten, a prioridade dos problemas socio-sanitarios, ocupando o pri-
meiro lugar de preocupación as posibilidades económicas familiares e o desemprego, temas 
de gran repercusión persoal e social, nos que as administracións públicas han de implicarse 
decididamente. As propostas de acción competentes expostas no II Plan Municipal de Saúde 
de Ourense pretenden ofrecer medidas que poden ser incorporadas nas axendas políticas 
locais vixentes para mellorar no posible a saúde da cidadanía.
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