REUNIÓN DA COMISIÓN 5ª, SANIDADE,
POLÍTICA SOCIAL E EMPREGO
Día: 09.03.2018

Hora: 10:30

A Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego, da que vostede forma parte,
reunirase o próximo día 9 de marzo de 2018, ás 10:30 horas, no pazo do Parlamento.

A orde do día é a seguinte :

Punto 1.

Elaboración do ditame á vista do Informe da Ponencia, sobre o
Proxecto de lei pola que se modifica a lei 8/2008, do 10 de xullo, de
saúde de Galicia (10/PL-000009, doc. núm. 21473)
Publicación do Informe de Ponencia, BOPG n.º 270, do 05.03.2018

Punto 2.

Preguntas

2.1

24245 (10/POC-004035)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Vázquez Domínguez, Sandra e 8 máis
Sobre os programas de voluntariado postos en marcha polo Goberno
galego que permiten aos cidadáns galegos a obtención do certificado de
experiencia voluntaria como método de adquisición de competencias
transversais
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 256, do 08.02.2018

2.2

24962 (10/POC-004139)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o nomeamento da ex-conselleira de Sanidade como directora xerente
da empresa pública Galaria, encargada de xestionar a alta tecnoloxía do
Sergas
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 261, do 15.02.2018

2.3

25393 (10/POC-004168)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre as razóns do Goberno galego para demorar a publicación da orde de
axudas do programa de cooperación coas entidades sen ánimo de lucro
para o fomento do emprego das persoas mozas, os criterios seguidos para a
adxudicación destas axudas e as súas razóns para diminuír a contía da
concedida á asociación Down Galicia e ás súas entidades asociadas, así
como as previsións ao respecto
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 261, do 15.02.2018

2.4

25817 (10/POC-004226)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as novas adxudicacións feitas polo Sergas á empresa Ibérica de
Mantenimiento, S. A.
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 261, do 15.02.2018

O que lle comunico para o seu coñecemento e a súa convocatoria á devandita reunión.

Santiago de Compostela, 6 de marzo de 2018

Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez
Presidenta da Comisión
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Reunión da Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
Día: 09.03.2018
Hora: 10:30
Orde do día

1.

Elaboración do ditame á vista do Informe da Ponencia sobre o
Proxecto de lei pola que se modifica a lei 8/2008, do 10 de
xullo, de saúde de Galicia (10/PL-000009, doc. núm. 21473)

Reunión da Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
Día: 09.03.2018
Hora: 10:30
Orde do día

2.

Preguntas

Reunión da Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
Día: 09.03.2018
Hora: 10:30
Orde do día

2.1

24245(10/POC-004035)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Vázquez Domínguez, Sandra e 8 máis
Sobre os programas de voluntariado postos en marcha polo
Goberno galego que permiten aos cidadáns galegos a obtención
do certificado de experiencia voluntaria como método de
adquisición de competencias transversais
Publicación da iniciativa, 256, 08.02.2018

A Mesa do Parlamento
Sandra Vázquez Domínguez, Marta Rodríguez Arias, Aurelio Núñez Centeno,
Encarna Amigo Díaz, Marián García Míguez, Marta Rodríguez Vispo-Rodríguez,
Soraya Salorio Porral, Raquel Arias Rodríguez e Miguel Tellado Filgueira,
deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara presenta a seguinte
pregunta para a súa resposta oral na Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e
Emprego.

A participación da cidadanía na vida social e cultural consolídase cando as persoas e
os grupos, dunha forma totalmente libre, altruísta e solidaria, actúan en procurar o
benestar social e a mellora da calidade de vida da comunidade.
Crear máis oportunidades e con maior igualdade para os mozos e mozas obxectivo da
Xunta de Galicia.
O voluntariado é esencial para a nosa sociedade, por elo, o Goberno galego aposta por
el con diferentes programas e o Partido Popular de Galicia incluíu no seu programa
electoral do ano 2016, co que obtivo a confianza maioritaria dos galegos, o compromiso
de fomentar a obtención do certificado de experiencia voluntaria como método de
adquisición de competencias transversais altamente valorada polo tecido empresarial.
É o momento de avaliar que ten feito o goberno para dar cumprimento a este
compromiso.
Por todo o exposto anteriormente, os deputados asinantes formulan a seguinte
pregunta en Comisión:

Que programas de voluntariado ten posto en marcha a Xunta de Galicia que permitan
aos galegos e ás galegas obter o certificado de experiencia voluntaria como método de
adquisición de competencias transversais?

Santiago de Compostela, 26 de xaneiro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Sandra Vázquez Dominguez na data 26/01/2018 12:25:48
Marta Rodriguez Arias na data 26/01/2018 12:26:02
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 26/01/2018 12:26:10
María Encarnación Amigo Díaz na data 26/01/2018 12:26:15
María Ángeles Garcia Míguez na data 26/01/2018 12:26:22
Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 26/01/2018 12:26:29
María Soraya Salorio Porral na data 26/01/2018 12:26:37
Raquel Arias Rodríguez na data 26/01/2018 12:26:43
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 26/01/2018 12:26:52

Reunión da Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
Día: 09.03.2018
Hora: 10:30
Orde do día

2.2

24962(10/POC-004139)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o nomeamento da ex-conselleira de Sanidade como
directora xerente da empresa pública Galaria, encargada de
xestionar a alta tecnoloxía do Sergas
Publicación da iniciativa, 261, 15.02.2018

Á MESA DO PARLAMENTO

Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro
do disposto no artigo 156 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral na Comisión 5.ª

Segundo o documento sobre conflito de intereses no ámbito da saúde, publicado
pola Xunta de Galicia e aprobado polo Consello de Bioética de Galicia,
denomínase conflito de intereses ao conxunto de circunstancias que orixina un
risco de que o xuízo ou a actuación dun profesional respecto dun interese
primario poida verse influído de forma indebida por un interese secundario.
Na mesma liña, a Lei 1/2016 de Transparencia e Bo Goberno, explica na súa
exposición de motivos a necesidade de potenciar o control sobre os eventuais
conflitos de intereses que poidan xurdir no exercicio do altos cargos, regulando
ditos conflitos no artigo 43 da mesma norma.
Con todo, a práctica está moi lonxe da teoría e nestes últimos meses non paran de
saír exemplos prácticos de portas xiratorias e desvíos de poder no eido da
sanidade galega.
A última noticia a atopamos na designación da ex conselleira de Sanidade Rocío
Mosquera para a dirección da empresa pública Galaria, encargada de xestionar a
alta tecnoloxía da sanidade galega.
Neste sentido, é necesario cuestionar en primeiro lugar a propia existencia de
Galaria (antigo MEDTEC) como empresa provedora de servizos de alta
tecnoloxía, ao ser un foco de denuncia pública por opacidade, ademais de resultar
incomprensible que sendo a innovación en tecnoloxía unha das motivacións da
existencia da empresa, esta estea subcontratada polo SERGAS mediante unha

colaboración público-privada, un tipo de xestión ao que a Sra. Mosquera foi moi
proclive na súa etapa na Consellería de Sanidade con fórmulas e modelos de
xestión privada, especialmente agraviantes para a área sanitaria de Vigo, e con
decisións mediatizadas por conflitos de interese e políticas privatizadoras.
A encomenda realizada para a xestión da Oficina Técnica do Novo Hospital de
Vigo e a subcontratación coa empresa Efficiencia Clinical Management, non só
constituíu unha porta xiratoria en sí mesma, si non que tivo uns pésimos
resultados de xestión, chegando a ser substituída pola xestión pública. No
referente ao Novo Hospital de Vigo, a ex conselleira puxo en marcha a
privatización do mesmo mediante unha fórmula de concesión de obra pública a
iniciativa de financiación privada, coñecida como PFI, pola que se privatizou a
xestión no novo hospital e se reduciron de forma substancial as prestacións
sanitarias do mesmo para favorecer os intereses económicos da empresa privada
concesionaria, que a día de hoxe xa ten amortizado un terzo da débeda de
construción, mentres que o Servizo Galego de Saúde deberá pagar un canon de
68 millóns a esta empresa durante a lo menos 20 anos, a maiores dos custos de
outros servizos como a limpeza ou a lavandería.
Respecto ao conflito pola xestión privatizadora do Novo Hospital de Vigo, non
debemos esquecer que este rematou co seu mandato cando foi cesada como
Conselleira logo dunha masiva manifestación na que a cidadanía de Vigo
rexeitou a súa política sanitaria.
Pero os tratos de favor da Sra. Mosquera, exemplificáronse tamén coa renovación
do concerto co Hospital Povisa cun evidente conflito de intereses ao formar parte
dos órganos directivos Do Hospital A nosa Señora da Esperanza, pertencente o
grupo Povisa.
A elección deste persoa, constitúe unha falta de respecto a cidadanía e á propia
lexislación en materia de incompatibilidades non so polo trato de favor ás

empresas privadas durante o seu mandato como conselleira se non porque
durante a súa carreira profesional veu ocupando varios postos de relevancia na
xestión de empresas e hospitais privados que facturan grandes cantidades ao
Servizo Galego de Saúde
Por todo o anterior, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
PREGUNTA:
-

Cales son os criterios empregados polo Goberno para designar á Sra.
Mosquera como directora xerente de Galaria?

-

Cales son os criterios que se empregaron para elixir a Comisión pola que
se lle otorgou tal cargo?

Santiago de Compostela, 2 de febreiro de 2018.

Asdo.: Eva Solla Fernández
Deputada do G.P. do

Asinado dixitalmente por:

Eva Solla Fernández na data 02/02/2018 10:23:35

Reunión da Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
Día: 09.03.2018
Hora: 10:30
Orde do día

2.3

25393(10/POC-004168)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre as razóns do Goberno galego para demorar a publicación
da orde de axudas do programa de cooperación coas entidades
sen ánimo de lucro para o fomento do emprego das persoas
mozas, os criterios seguidos para a adxudicación destas
axudas e as súas razóns para diminuír a contía da concedida á
asociación Down Galicia e ás súas entidades asociadas, así
como as previsións ao respecto
Publicación da iniciativa, 261, 15.02.2018

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Noela Blanco Rodríguez e Julio Torrado Quintela, deputada e
deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa
resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego.
O mércores 17 de xaneiro de 2018 publicouse no DOG a Resolución do
15 de decembro de 2017, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se
dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 29 de
decembro de 2015 pola que se establecen as bases que regulan as
axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos
programas de cooperación coas entidades sen ánimo de lucro, dirixido a
mellorar a empregabilidade e a inserción profesional das persoas mozas
incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil, no
ámbito do Programa operativo de emprego xuvenil na Comunidade
Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o exercicio
do ano 2016 (Diario Oficial de Galicia número 248, do 30 de
decembro).
Unhas axudas que se presentaron a final de ano, cando acostuman a
resolverse no mes de setembro, dándolle ás organizacións apenas
unhas semanas para formalizaren as contratacións ligadas a estas
subvencións, polo que houbo entidades que non chegaron a tempo e
tiveron que renunciar a algún dos postos.
Segundo confirmaron ao Grupo Socialista dende Down Galicia e as
súas entidades asociadas, este ano deixarán de percibir 176.670 euros,
unha redución moi importante que probablemente obrigará a prescindir
de dez prazas de profesionais que viñan prestando servizos de inserción
laboral, inclusión escolar, formación prelaboral, atención temperá ou de
fomento da vida independente. En total, serán 658 persoas usuarias das
entidades Down de Galicia as que verán mermada a calidade do servizo
recibido, e que estenderá no tempo o seu proceso de inclusión social e
laboral.
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Grupo Parlamentario

Por todo o exposto, a deputada e o deputado que asinan formulan as
seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:

Partido dos
Socialistas
de Galicia

1. Porque atrasou a Xunta de Galicia, a respecto doutros anos, a
publicación da orde de axudas dos programas de cooperación
para o fomento de emprego?
2. Cales foron os criterios para a adxudicación destas axudas?
3. Porque reduciu o Goberno a concesión a Down Galicia e as súas
entidades asociadas, da subvención para a contratación de
traballadores de programas de cooperación?
4. Cales son as consecuencias que cre a Xunta de Galicia que pode
ter a redución de dez prazas de profesionais que viñan prestando
servizos de inserción laboral en Down Galicia e nas súas
entidades asociadas?
5. Vai a axilizar a Xunta de Galicia a nova convocatoria de fomento
do emprego para poder incorporar ao equipo de traballo de Down
Galicia e das súas entidades membro, novos profesionais que
poidan contribuír a dar un servizo de calidade ás persoas
usuarias?
6. Ten previsto o Goberno galego mudar a súa tendencia regresiva
na inversión en apoios ao emprego inclusivo?

Pazo do Parlamento, 6 de febreiro de 2018
Asdo.: Noela Blanco Rodríguez
Julio Torrado Quintela
Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 06/02/2018 17:48:24
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Grupo Parlamentario
Julio Torrado Quintela na data 06/02/2018 17:48:30

Partido dos
Socialistas
de Galicia
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2.4

25817(10/POC-004226)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as novas adxudicacións feitas polo Sergas á empresa
Ibérica de Mantenimiento, S. A.
Publicación da iniciativa, 261, 15.02.2018

OFICINA PARLAMENTAR

Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores, Olalla Rodil Fernández, Ana Pontón Mondelo,
Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres e Noa Presas Bergantiños, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao
abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
a súa resposta oral na Comisión 5ª, relativa ás novas adxudicacións feitas polo
Sergas á empresa Ibérica de Mantemento S.A.

O 30 de novembro de 2016 rematou o contrato adxudicado en xuño de 2013
pola Xunta de Galiza a Ibérica de Mantenimiento S.A, para o servizo de mantemento
integral de equipamento electromédico e outro equipamento, que se fíxo por un
importe aproximado de 34 millóns de euros.
Con esta adxudicación o Sergas puxo en mans privadas o mantemento de
todo tipo de aparataxe, incluídos servizos críticos e vitais como son quirófanos, ucis,
urxencias, radiodiagnóstico, autoclaves, bombas de infusión, respiradores,
incubadoras, ventosas fetais, monitores, detectores de illamentos, esterilizadores,
respiradores, mesas cirúrxicas, desfibriladores etc. Todo o aparataxe para
diagnosticar e tratar aos doentes.
Desde a privatización do servizo de electromedicina foron reiteras as
denuncias do deterioro, até límites de por en risco a asistencia sanitaria, da
prestación do servizo que por parte da empresa concesionaria realiza nos centros
hospitalarios.
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
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O Bloque Nacionalista Galego denunciou en reiteradas ocasións a situación e
presentou iniciativas para que por parte da consellaría de Sanidade se rectificara.
Traballadores/as, sindicatos e responsábeis dos centros sanitarios, realizaron
denuncias das deficiencias na electromedicina, o risco na asistencia, e a anulación e
suspensión de probas diagnósticas por non ter os equipos reparados, ou por que estes
non ofrecían

as

suficientes garantías. Tamén hai constancia de que @s

responsábeis técnicos de diferentes centros sanitarios do Sergas emitiron informes
desfavorábeis sobre o traballo desenvolvido pola empresa adxudicataria e dos
sistemáticos incumprimentos das condicións recollidas no contrato.
É evidente que as privatizacións levadas a cabo desde a Xunta non teñen
como obxectivo a mellora dos servizos nin o aforro económico, senón o afán do
goberno do Partido Popular por privatizar a sanidade pública galega, entregándoa a
empresas privadas para facer negocio coa saúde dos cidadáns.
O que se fixo foi desmantelar un servizo público que funcionaba
perfectamente, con custes reducidos, profesionais cualificados, con experiencia e
unha calidade na asistencia inmellorábel, que coñecían o estado dos equipos e das
instalacións por unha empresa adxudicataria, que non cumpriu co contrato.
Se resulta difícil de entender como o Goberno galego a pesares de ser
conscientes da gravidade da situación non tomou ningunha medida para avaliar a
prestación deste servizo, e unha vez detectadas as irregularidades, adoptar as
medidas de penalización recollidas na folla

de prescricións administrativas

particulares da concesión, nin o rescate do servizo; aínda o é máis que volva a
adxudicarllo a unha empresa, que está máis que demostrado que non só foi
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ineficiente senón que incumpriu sistematicamente as condicións da prestación do
servizo establecidas no contrato, incumprimentos tamén detectados e recollidas polo
Consello de Contas no seu informe.
Tanto é así que temos información de que se lle teñen retidas partidas
económicas por non ter xustificado a realización de servizos, ou telo feito
insatisfactoriamente, así como se lle reclama cantidades pagadas por servizos que
non deu realizado.
Resulta polo tanto inxustificábel que o propio Sergas volva a adxudicarlle
contratos de mantemento en diversas EOXIS como Vigo, Pontevedra-Salnés,
Santiago.

Diante desta situación formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral
na Comisión 5ª:
-Cal é a xustificación de volver a adxudicarlle por parte do Sergas contratos
de mantemento a Ibérica de Mantenimiento S.A. cando está demostrado o seu
incumprimento na adxudicación feita en 2013?
-Como se xustifica que o Sergas lle adxudique novos contratos a unha
empresa á que o propio organismo lle reclama cantidades económicas por incumprir
contrato e non lle paga outras pola mesma razón?
-Ten cuantificado o despilfarro que supuxo esta externalización, entre tanto
permanecía o persoal propio do Sergas baleirado de funcións?
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-Que valoración fai o Goberno galego do contrato realizado polo Sergas a
Ibérica de Mantenimiento S.A, para o servizo de mantemento integral de
equipamento electromédico e outro equipamento?
-Cal é o balance da externalización deste servizo?

Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2018

Asdo.: Montserrat Prado Cores
Olalla Rodil Fernández
Noa Presas Bergantiños
Xosé Luis Rivas Cruz
Luis Bará Torres
Ana Pontón Mondelo
Deputadas e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 08/02/2018 17:15:13

Ana Pontón Mondelo na data 08/02/2018 17:15:17
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Xose Luis Rivas Cruz na data 08/02/2018 17:15:19

Olalla Rodil Fernández na data 08/02/2018 17:15:21

Noa Presas Bergantiños na data 08/02/2018 17:15:22

Xosé Luis Bará Torres na data 08/02/2018 17:15:23
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(Texto para Comisión)

PROXECTO DE LEI POLA QUE SE MODIFICA A LEI 8/2008, DO 10 DE
XULLO, DE SAÚDE DE GALICIA

Proxecto de lei: BOPG núm. 229 (F1), do 19.12.2017
Emendas ao articulado: BOPG núm. 259, do 13.02.2018
Informe de Ponencia: BOPG núm. 270, do 05.03.2018
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TEXTO DO PROXECTO:
Artigo único. Modificación da Lei 8/2008, do 10 de xullo, de
saúde de Galicia
A Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia, queda
modificada nos seguintes termos:
INFORME DA PONENCIA:
MANTENSE O TEXTO DO PROXECTO
EMENDAS PRESENTADAS:
NON SE PRESENTARON EMENDAS

3

TEXTO DO PROXECTO:
Un. O artigo 23 queda redactado como segue:
«Artigo 23. Órganos de participación social
1. A participación social realizarase a través do Consello
Galego de Saúde, de ámbito comunitario, dos consellos de
saúde de área, dos consellos de saúde de distrito, no ámbito
propio destes, do Consello Asesor de Pacientes e doutros
posibles órganos de participación que regulamentariamente se
establezan, segundo o disposto no artigo 53, parágrafos 2 e 3,
da Lei 14/1986, do 25 de abril, xeral de sanidade.
2. Estes órganos desenvolverán funcións consultivas e de
asesoramento na formulación de plans e obxectivos xerais no
ámbito territorial respectivo, así como de seguimento dos
resultados de execución.
3. Na composición destes órganos, que se determinará por
decreto do Consello da Xunta, haberá representación dos
concellos, dos colexios oficiais de profesionais sanitarios, das
asociacións de pacientes, así como das organizacións
empresariais, das organizacións sindicais e doutras entidades
e organizacións do ámbito sanitario, de forma que quede
garantida a participación efectiva de todas as persoas
interesadas e se poida contar cunha visión e percepción ampla
da sociedade.
4. Na composición destes órganos procurarase unha
composición equilibrada de mulleres e homes.»
INFORME DA PONENCIA:
Un. O artigo 23 queda redactado como segue:
«Artigo 23. Órganos de participación social
1. A participación social realizarase a través do Consello
Galego de Saúde, de ámbito comunitario, dos consellos de
saúde de área, dos consellos de saúde de distrito, no ámbito
propio destes, do Consello Asesor de Pacientes e doutros
posibles órganos de participación que regulamentariamente se
establezan, segundo o disposto no artigo 53, parágrafos 2 e 3,
da Lei 14/1986, do 25 de abril, xeral de sanidade.
2. Estes órganos desenvolverán funcións consultivas e de
asesoramento na formulación de plans e obxectivos xerais no
ámbito territorial respectivo, así como de seguimento e
avaliación dos resultados de execución.
3. Os membros dos órganos de participación terán dereito
á información relativa ás materias sobre as que teñan
competencia, con acceso e consulta, en calquera momento
e nun tempo razoable, respecto de datos ou documentos
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dos que dispoña a administración da que dependa o
órgano consultivo.
4. Na composición destes órganos, que se determinará por
decreto do Consello da Xunta, haberá representación, como
mínimo, da Secretaría Xeral de Igualdade, dos concellos,
dos colexios oficiais de profesionais sanitarios, das asociacións
de pacientes, así como das organizacións empresariais, das
organizacións sindicais e doutras entidades e organizacións do
ámbito sanitario, de forma que quede garantida a participación
efectiva de todas as persoas interesadas e se poida contar
cunha visión e percepción ampla da sociedade.
5. Na composición destes órganos procurarase unha
composición equilibrada de mulleres e homes.»

EMENDAS PRESENTADAS:
REXEITADA
(Rexeitados os puntos
1, 2, 3 e 5)

-Do G.P. En Marea.
Emenda nº1, de Substitución.
Débese substituír o texto do Título Un polo seguinte:
“ Artigo 23. Órganos e fórmulas de participación social.
1. Esta lei prevé o Consello Galego de Saúde como órgano de
participación comunitaria, e, no ámbito de cada área sanitaria,
os consellos de saúde de área.
2. Estes órganos desenvolverán funcións consultivas e de
asesoramento na formulación de plans e obxectivos xerais no
ámbito territorial respectivo, así como no seguimento e na
avaliación dos resultados de execución.
3. Esta lei prevé outras fórmulas de participación social e
individual, tales como as comisións de participación cidadá e o
voluntariado.

TRANSACC.
(Punto 4)

4. Os membros dos órganos de participación terán dereito á
información relativa ás materias sobre as que teñan
competencia, con acceso e consulta, en calquera momento e
nun tempo razoable, respecto de datos ou documentos
dispoñibles pola administración da que dependa o órgano
consultivo.
5.
Na
composición
destes
órganos
respectarase
obrigatoriamente a paridade entre mulleres e homes.”
__________________________________________
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TRANSACC.

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego.
Emenda nº1, de Substitución.
Emenda de substitución. Un
Substitución do apartado Un polo seguinte texto:

TRANSACC.

"Artigo 23. Órganos de participación social
1. Esta lei prevé o Consello Galego de Saúde como órgano de
participación comunitaria, e, no ámbito de cada área sanitaria,
os consellos de saúde de área.
2. Estes órganos desenvolverán funcións consultivas e de
asesoramento na formulación de plans e obxectivos xerais no
ámbito territorial respectivo, así como no seguimento e na
avaliación dos resultados de execución.
3. Esta lei prevé outras fórmulas de participación social e
individual, tales como as comisións de participación cidadá e
voluntariado.
4. Os membros dos órganos de participación terán dereito á
información relativa ás materias sobre as que teñan
competencia, con acceso e consulta, en calquera momento e
nun tempo razoable, respecto de datos ou documentos
dispoñibles pola Administración, de contratos de servizos
sanitarios, concertos e programas, así como do informe e
avaliación de seguimento relativo a estes.
5. Estes órganos terán unha composición de xénero paritaria.
6.Os acordos dos órganos de participación serán tomados por
maioría de dous terzos do organismo."
__________________________________________
-Do G.P. Socialistas de Galicia.
Emenda nº1, ao apartado 2, de Modificación.
No punto un débese modificar no número 2 do artigo 23 o
seguinte contido:
Onde di: "...no ámbito territorial respectivo, así como de
seguimento dos resultados de execución." debe dicir: "...no
ámbito territorial respectivo, así como de seguimento e
avaliación dos resultados de execución."

TRANSACC.

__________________________________________
-Do G.P. Socialistas de Galicia.
Emenda nº2, ao apartado 2 bis), de Adición.
No punto un débese engadir un novo número (inmediatamente
despois do 2) no artigo 23, que quedará redactado co seguinte
contido:
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TRANSACC.

REXEITAD.

REXEITAD.

"2 bis. Os membros dos órganos de participación terán dereito
á información relativa ás materias sobre as que teñan
competencia, con acceso e consulta, en calquera momento e
nun tempo razoable, respecto de datos ou documentos
dispoñibles pola administración da que dependa o órgano
consultivo."
__________________________________________
-Do G.P. Socialistas de Galicia.
Emenda nº3, ao apartado 3, de Modificación.
No punto un débese modificar o número 3 do artigo 23, que
quedará redactado co seguinte contido:
Onde di: "...por decreto do Consello da Xunta, haberá
representación dos concellos, dos colexios oficiais de
profesionais..." debe dicir: "...por decreto do Consello da Xunta,
haberá representación, como mínimo, dos concellos, dos
colexios oficiais de profesionais..."
__________________________________________
-Do G.P. Socialistas de Galicia.
Emenda nº4, ao apartado 3 bis), de Adición.
No punto un débese engadir un novo número no artigo 23, que
quedará redactado co seguinte contido:
"3 bis. De todas as xuntanzas realizadas por estes órganos
levantarase a correspondente acta, que será publicada coa
necesaria dilixencia para que poida ser consultada na páxina
web da Xunta de Galicia."
__________________________________________
-Do G.P. Socialistas de Galicia.
Emenda nº5, ao apartado 3 ter), de Adición.
No punto un débese engadir un novo número no artigo 23 que
quedará redactado co seguinte contido:
"3 ter. Os órganos de participación acordarán a periodicidade
das súas xuntanzas, que deben realizarse, cando menos, con
carácter semestral."
__________________________________________
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TEXTO DO PROXECTO:
Dous. O artigo 24 queda redactado como segue:
«Artigo 24. Consello Galego de Saúde
1. O Consello Galego de Saúde é o órgano colexiado de
participación comunitaria no Sistema Público de Saúde de
Galicia, ao que lle corresponde o asesoramento á consellería
competente en materia de sanidade na formulación da política
sanitaria e no control da súa execución.
2. Son funcións do Consello Galego de Saúde as seguintes:
a) Presentar propostas de mellora da atención sanitaria no
ámbito autonómico.
b) Propor medidas de carácter sanitario trasladando á
consellería competente en materia de sanidade as iniciativas
que teñan como finalidade elevar o nivel de saúde da
poboación.
c) Coñecer o plan de saúde da Comunidade Autónoma e ser
informado da súa avaliación.
d) Promover a participación cidadá, e trasladar as iniciativas
que no ámbito sanitario presenten os distintos sectores e
colectivos sociais.
e) Coñecer e informar sobre as prestacións sanitarias e a
carteira de servizos do Sistema Público de Saúde de Galicia.
f) Ser informado sobre o proxecto de orzamentos do Servizo
Galego de Saúde e da Consellería de Sanidade e coñecelo.
g) Coñecer o anteproxecto de memoria anual do Sistema
Publico de Saúde de Galicia.
h) Elaborar e aprobar o seu regulamento de funcionamento
interno.
i) Coñecer do documento de prioridades sanitarias que se
elabore pola consellería competente en materia de sanidade,
de conformidade co Real decreto 1030/2006, do 15 de
setembro, polo que se establece a carteira de servizos comúns
do Sistema Nacional de Saúde e o procedemento para a súa
actualización, tendo en conta os criterios establecidos pola
Comisión de Prestacións, Aseguramento e Financiamento,
dependente do Consello Interterritorial do Sistema Nacional de
Saúde.
j) Aqueloutras que lle sexan atribuídas polas leis ou polos
regulamentos.
3. A composición, funcionamento e réxime xurídico, tanto do
Consello de Saúde de Galicia coma dos consellos de saúde de
área e os consellos de saúde de distrito, serán establecidos por
decreto aprobado polo Consello da Xunta.
4. Regulamentariamente poderanse establecer outros órganos
de participación e consulta para ámbitos concretos, referidos á
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actividade asistencial, coa determinación da súa vinculación
orgánica, composición e as súas funcións administrativas. Na
composición destes órganos procurarase unha composición
equilibrada de mulleres e homes.»
INFORME DA PONENCIA:
Dous. O artigo 24 queda redactado como segue:
«Artigo 24. Consello Galego de Saúde
1. O Consello Galego de Saúde é o órgano colexiado de
participación comunitaria no Sistema público de saúde de
Galicia ao que lle corresponde o asesoramento á consellaría
competente en materia de sanidade na formulación da política
sanitaria e no control da súa execución.
2. Son funcións do Consello Galego de Saúde as seguintes:
a) Presentar propostas de mellora da atención sanitaria no
ámbito autonómico.
b) Propor medidas de carácter sanitario trasladando á
consellería competente en materia de sanidade as iniciativas
que teñan como finalidade elevar o nivel de saúde da
poboación.
c) Coñecer o plan de saúde da Comunidade Autónoma e ser
informado da súa avaliación.
d) Promover a participación cidadá, e trasladar as iniciativas
que no ámbito sanitario presenten os distintos sectores e
colectivos sociais.
e) Coñecer e informar sobre as prestacións sanitarias e a
carteira de servizos do Sistema público de saúde de Galicia.
f) Ser informado sobre o proxecto de orzamentos do Servizo
Galego de Saúde e da Consellería de Sanidade e coñecelo.
g) Coñecer o anteproxecto de memoria anual do Sistema
publico de saúde de Galicia.
h) Elaborar e aprobar o seu regulamento de funcionamento
interno.
i) Coñecer do documento de prioridades sanitarias que elabore
a consellaría competente en materia de sanidade, de
conformidade co Real decreto 1030/2006, do 15 de setembro,
polo que se establece a carteira de servizos comúns do
Sistema Nacional de Saúde e o procedemento para a súa
actualización, tendo en conta os criterios establecidos pola
Comisión de Prestacións, Aseguramento e Financiamento,
dependente do Consello Interterritorial do Sistema Nacional de
Saúde.
j) Aqueloutras que lle sexan atribuídas polas leis ou polos
regulamentos.
3. A composición, funcionamento e réxime xurídico, tanto do
Consello de Saúde de Galicia coma dos consellos de saúde de
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área e dos consellos de saúde de distrito, serán establecidos
por decreto aprobado polo Consello da Xunta.
3 bis. En todo caso, as persoas representantes dos
colectivos e entidades que formen parte do Consello serán
elixidas polas propias entidades representadas.
4. Regulamentariamente poderanse establecer outros órganos
de participación e consulta para ámbitos concretos, referidos á
actividade asistencial, coa determinación da súa vinculación
orgánica, a súa composición e as súas funcións
administrativas. Na composición destes órganos procurarase
unha composición equilibrada de mulleres e homes.»

EMENDAS PRESENTADAS:
REXEITAD.

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego.
Emenda nº2, de Supresión.
Emenda de supresión. Dous

REXEITAD.

Suprimir todo o apartado Dous.
__________________________________________
-Do G.P. En Marea.
Emenda nº2, de Substitución.
Débese substituír o texto do Título Dous polo seguinte:
“ Artigo 24. Consello Galego de Saúde
1. O Consello Galego de Saúde é o principal órgano colexiado
de participación comunitaria no Sistema Público de Saúde de
Galicia, ao que lle corresponde o asesoramento á Consellería
de Sanidade da Xunta na formulación da política sanitaria e no
control da súa execución.
2. A persoa titular da presidencia do Consello Galego de Saúde
é a titular da Consellería de Sanidade.
3. O Consello Galego de Saúde componse dos e das seguintes
vogais:
a) Cinco vogais en representación da Administración sanitaria
da Xunta, designados pola persoa titular da Consellería de
Sanidade.
b) Unha vogal en representación da Secretaría de Igualdade da
Xunta, designada pola propia Secretaría.
c) Doce vogais en representación da cidadanía, a través das
entidades locais.
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d) Nove vogais en representación das organizacións sindicais
máis representativas da Comunidade Autónoma de Galicia.
e) Nove vogais en representación das organizacións
empresariais máis representativas da Comunidade Autónoma
de Galicia.
f) Catro vogais en representación das organizacións de
consumidores/as e usuarios/as.
g) Seis vogais en representación dos colexios profesionais
sanitarios.
h) Dous vogais en representación das reais academias
radicadas en Galicia e cuns fins que se relacionen
directamente coas ciencias da saúde.
i) Un/Unha representante por cada unha das universidades
públicas.
l) Catro vogais en representación das asociacións de pacientes
e familiares máis representativas.
m) Dous representantes das asociacións veciñais galegas.
4. Por decreto da Xunta de Galicia determinaranse os sistemas
de asignación de representantes de entre as distintas
organizacións e entidades representadas no Consello Galego
de Saúde, así como os mecanismos para a súa designación e
mais as normas xerais de organización e funcionamento. A
representación das organizacións sindicais e empresariais
fixarase tomando en consideración os criterios sinalados no
artigo 28 desta lei.
5. As persoas membros do Consello Galego de Saúde son
nomeadas e separadas do cargo por quen exerza a titularidade
da Consellería de Sanidade, por proposta de cada unha das
representacións que o compoñen. O nomeamento farase por
un período máximo de catro anos, sen prexuízo de que as
persoas interesadas poidan ser reelixidas sucesivamente,
sempre que conten coa representación requirida.
6. Son funcións do Consello Galego de Saúde:
a) Coñecer as directrices da política sanitaria de Galicia
aprobadas polo Consello da Xunta e a súa avaliación.
b) Coñecer e emitir informe sobre o anteproxecto do Plan de
saúde e ser informado da súa avaliación.
c) Coñecer e ser informado dos contratos de servizos
sanitarios, dos concertos e dos programas de subvencións, así
como da avaliación do informe do seguimento relativo a eles.
d) Coñecer e emitir informe sobre o anteproxecto de memoria
anual do Sistema Público de Saúde de Galicia.
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e) Coñecer e emitir informe do proxecto de orzamento da
Consellería de Sanidade e do Servizo Galego de Saúde, así
como do resto de entes autónomos sanitarios de os haber.
f) Coñecer e emitir informe do grao de execución orzamentaria
da Consellería de Sanidade e do Servizo Galego de Saúde, así
como do resto de entes autónomos sanitarios de os haber.
g) Coñecer e informar das prestacións sanitarias e da carteira
de servizos do Sistema Público de Saúde de Galicia.
h) Propor aquelas medidas de carácter sanitario que contribúan
a elevar o nivel de saúde da poboación.
i) Emitir, por solicitude da Administración sanitaria da Xunta ou
por iniciativa propia, informes ou ditames en materia de
lexislación e política sanitaria xeral.
l) Elaborar e aprobar o seu regulamento de funcionamento
interno.
7. Na composición deste órgano será obrigada a paridade entre
mulleres e homes.”

REXEITAD.

REXEITAD.

REXEITAD.

__________________________________________
-Do G.P. Socialistas de Galicia.
Emenda nº6, ao apartado 2.c, de Modificación.
No punto dous débese modificar a alínea c) no número 2 do
artigo 24 que quedará redactada co seguinte contido:
"c) Coñecer e emitir informe sobre o plan de saúde ou o
documento de prioridades sanitarias da Comunidade
Autónoma."
__________________________________________
-Do G.P. Socialistas de Galicia.
Emenda nº7, ao apartado 2.e, de Adición.
No punto dous débese modificar a alínea e) no número 2 do
artigo 24 que quedará redactada co seguinte contido:
"e) Coñecer e, de ser o caso, informar sobre as prestacións
sanitarias e a carteira de servizos do Sistema Público de Saúde
de Galicia."
__________________________________________
-Do G.P. Socialistas de Galicia.
Emenda nº8, ao apartado 2.f, de Modificación.
No punto dous débese modificar a alínea f) do número 2 do
artigo 24, que quedará redactada co seguinte contido:
"f) Coñecer e emitir informe sobre o anteproxecto de memoria
anual do Sistema Público de Saúde de Galicia."
__________________________________________
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REXEITAD.

REXEITAD.

REXEITAD.

REXEITAD.

REXEITAD.

-Do G.P. Socialistas de Galicia.
Emenda nº12, ao apartado 2.f bis), de Adición.
No punto dous débese engadir unha nova alínea número 2 do
artigo 24, que quedará redactada co seguinte contido:
"f bis. Coñecer, emitir informe e ser informado respecto dos
contratos de servizos sanitarios, dos concertos e dos
programas de subvencións, así como da avaliación do informe
de seguimento relativo a eles."
__________________________________________
-Do G.P. Socialistas de Galicia.
Emenda nº9, ao apartado 2.g, de Modificación.
No punto dous débese modificar a alínea g) do número 2 do
artigo 24, que quedará redactada co seguinte contido:
"g) Coñecer e emitir informe sobre o anteproxecto de memoria
anual do Sistema Público de Saúde de Galicia."
__________________________________________
-Do G.P. Socialistas de Galicia.
Emenda nº10, ao apartado 2.h, de Modificación.
No punto dous débese modificar a alínea h) do número 2 do
artigo 24, que quedará redactada co seguinte contido:
"h) Coñecer e emitir informe sobre o anteproxecto de
orzamentos do Sergas e da Consellería de Sanidade."
__________________________________________
-Do G.P. Socialistas de Galicia.
Emenda nº13, ao apartado 2.h bis), de Adición.
No punto dous débese engadir unha nova alínea
no número 2 do artigo 24, que quedará redactada co seguinte
contido:
"h bis) Coñecer e emitir informe sobre os anteproxectos de lei e
proxectos de decreto con incidencia no ámbito sanitario."
__________________________________________
-Do G.P. Socialistas de Galicia.
Emenda nº11, ao apartado 2.i, de Modificación.
No punto dous débese modificar a alínea i) do número 2 do
artigo 24, que quedará redactada co seguinte contido:
"i) Coñecer e emitir informe sobre o documento de prioridades
sanitarias que se elabore pola consellería competente en
materia de sanidade, conforme o Real decreto 1030/2006, do
15 de setembro, polo que se establece a carteira de servizos
comúns do Sistema Nacional de Saúde e o procedemento para
a súa actualización, e tendo en conta os criterios establecidos
pola Comisión de Prestacións, Aseguramento e Financiamento,
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dependente do Consello Interterritorial do Sistema Nacional de
Saúde."

REXEITAD.

__________________________________________
-Do G.P. Socialistas de Galicia.
Emenda nº14, ao apartado 3, de Modificación.
No punto dous débese modificar o número 3 do artigo 24, que
quedará redactado co seguinte contido:
"3. O Consello Galego de Saúde será presidido pola persoa
titular da consellería competente en materia de sanidade, e
componse dos seguintes vogais:
a) Tres vogais en representación da Administración sanitaria da
Xunta de Galicia, designados pola persoa titular da consellería
competente en materia de sanidade.
b) Seis vogais en representación da cidadanía, a través das
entidades locais.
c) Cinco vogais en representación das organizacións sindicais
máis representativas da Comunidade Autónoma de Galicia.
d) Cinco vogais en representación das organizacións
empresariais máis representativas da Comunidade Autónoma
de Galicia.
e) Dous vogais en representación das organizacións de
persoas consumidoras e usuarias.
f) Tres vogais en representación dos colexios profesionais
sanitarios.
g) Un vogal en representación das reais academias radicadas
en Galicia e cuns fins que se relacionen directamente coas
ciencias da saúde.
h) Un representante por cada unha das universidades públicas.
i) Dous vogais en representación das asociacións de pacientes
e familiares máis representativas.
j) Un representante das asociacións veciñais galegas."

ACEPTADA

__________________________________________
-Do G.P. Socialistas de Galicia.
Emenda nº15, ao apartado 3 bis), de Adición.
No punto dous débese engadir un novo número no artigo 24
que quedará redactado co seguinte contido:
"3 bis. En todo caso, as persoas representantes dos colectivos
e entidades que formen parte do Consello serán elixidas polas
propias entidades representadas."
__________________________________________
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TEXTO DO PROXECTO:
Tres. O artigo 25 queda redactado como segue:
«Artigo 25. Os consellos de saúde de área
1. Os consellos de saúde de área son os órganos colexiados
de participación social no ámbito territorial das áreas sanitarias,
conforme o indicado nos artigos 67 e 68.
2. Os consellos de saúde de área terán as seguintes funcións:
a) Proporlles aos órganos de dirección da área aquelas
medidas de carácter sanitario que contribúan a elevar o nivel
de saúde da poboación.
b) Coñecer o plan de saúde e mais o documento estratéxico da
área sanitaria, e ser informados da súa avaliación.
c) Coñecer a memoria anual da área sanitaria.
d) Propor medidas dirixidas a mellorar a xestión sanitaria.
e) Elaborar e aprobar o seu regulamento de funcionamento
interno.
f) Aqueloutras que lles sexan atribuídas por outras leis ou
regulamentos.»
INFORME DA PONENCIA:
MANTENSE O TEXTO DO PROXECTO
EMENDAS PRESENTADAS:
REXEITAD.

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego.
Emenda nº3, de Supresión.
Emenda de supresión. Tres

REXEITAD.

Suprimir o apartado Tres.
__________________________________________
-Do G.P. En Marea.
Emenda nº3, de Substitución.
Débese substituír o texto do Título Tres polo seguinte:
"Artigo 25. Participación territorial. Os consellos de saúde de
área
1. Os consellos de saúde de área son os órganos colexiados
de natureza consultiva a través dos que se articula a
participación comunitaria no terreo das áreas sanitarias.
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2. Os consellos de saúde de área están integrados pola
representación das seguintes entidades e organizacións:
a) Entidades locais comprendidas na área sanitaria.
b) Agrupacións ou federacións de asociacións veciñais con
actuación no ámbito da área sanitaria.
c)
Organizacións
empresariais
intersectoriais
máis
representativas da Comunidade Autónoma de Galicia e
presentes na área sanitaria.
d) Organizacións sindicais máis representativas da
Comunidade Autónoma de Galicia.
e) O director ou a directora da área sanitaria correspondente,
os/as xerentes dos dispositivos, dos centros e dos
establecementos do Servizo Galego de Saúde comprendidos
na área sanitaria e, de ser o caso, as persoas representantes
dos equipos directivos dos citados dispositivos, centros e
establecementos.
f) A persoa responsable da área de saúde pública.
g) Unha persoa representante da Consellería de Sanidade.
h) Unha persoa representante da Secretaría de Igualdade.
i) Asociacións de pacientes e familiares.
3. Por orde da persoa titular da Consellería de Sanidade
determinaranse a composición dos consellos de saúde de área
e os sistemas de asignación de representantes de entre as
distintas organizacións e entidades representadas no seu seo,
así como os mecanismos para a súa designación.
4. As persoas membros dos consellos de saúde de área son
nomeadas e separadas do cargo por quen exerza a titularidade
da Consellería de Sanidade, por proposta de cada unha das
representacións que os compoñen. O nomeamento farase por
un período máximo de catro anos, sen prexuízo de que as
persoas interesadas poidan ser reelixidas sucesivamente,
sempre que conten coa representación requirida.
5. Son funcións dos consellos de saúde de área, no ámbito da
área sanitaria respectiva:
a) Proporlles aos órganos de dirección da área aquelas
medidas de carácter sanitario que contribúan a elevar o nivel
de saúde da poboación.
b) Coñecer e emitir informe sobre o anteproxecto do Plan de
saúde ou documento estratéxico da área sanitaria e ser
informados da súa avaliación.
c) Coñecer a memoria anual da área sanitaria, para os efectos
do seguimento e a avaliación da xestión.

16

d) Coñecer e ser informados dos contratos de servizos
sanitarios, dos concertos e dos programas de subvención feitos
na área.
e) Propoñer medidas dirixidas a mellorar a xestión sanitaria.
6. Por orde da persoa titular da Consellería de Sanidade
estableceranse as normas xerais de organización e
funcionamento dos consellos de saúde de área.
7. Na composición destes órganos será obrigada a paridade
entre mulleres e homes.”

REXEITAD.

REXEITAD.

__________________________________________
-Do G.P. Socialistas de Galicia.
Emenda nº16, ao apartado 1 bis), de Adición.
No punto tres débese engadir un novo número no artigo 25,
que quedará redactado co seguinte contido:
"1 bis. Os consellos de saúde de área están integrados pola
representación das seguintes entidades e organizacións:
a) Entidades locais comprendidas na área sanitaria.
Garantirase en todo caso a presenza de representantes dos
concellos e, singularmente, dos dous concellos de maior
poboación.
b) Agrupacións ou federacións de asociacións veciñais con
actuación no ámbito da área sanitaria.
c)
Organizacións
empresariais
intersectoriais
máis
representativas da Comunidade Autónoma de Galicia con
presenza na área sanitaria
d) Organizacións sindicais máis representativas da
Comunidade Autónoma de Galicia con presenza na área
sanitaria
e) O director ou a directora da área sanitaria correspondente,
as persoas xerentes dos dispositivos, dos centros e dos
establecementos do Servizo Galego de Saúde comprendidos
na área sanitaria e, de ser o caso, as persoas representantes
dos equipos directivos dos citados dispositivos, centros e
establecementos.
f) A persoa responsable de área de saúde pública
g) Un representante da Consellería de Sanidade.
h) Asociacións de pacientes."
__________________________________________
-Do G.P. Socialistas de Galicia.
Emenda nº17, ao apartado 1 ter), de Adición.
No punto tres débese engadir un novo número no artigo 25,
que quedará redactado co seguinte contido:
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REXEITAD.

"1 ter. Os membros dos consellos de saúde de área son
nomeados e separados do cargo pola persoa titular da
Consellería de Sanidade, por proposta de cada unha das
representacións que os compoñen. O nomeamento farase por
un período máximo de catro anos, sen prexuízo de que as
persoas interesadas poidan ser reelixidas sucesivamente,
sempre que conten coa representación requirida."
__________________________________________
-Do G.P. Socialistas de Galicia.
Emenda nº18, ao apartado 2, de Modificación.
No punto tres débese modificar o número 2 do artigo 25, que
quedará redactado co seguinte contido:
"2. Son funcións dos consellos de saúde de área, no ámbito da
área sanitaria respectiva:
a) Proporlles aos órganos de dirección da área aquelas
medidas de carácter sanitario que contribúan a elevar o nivel
de saúde da poboación.
b) Coñecer e emitir informe sobre o anteproxecto do plan de
saúde ou documento estratéxico da área sanitaria e ser
informados da súa avaliación.
c) Coñecer e emitir informe sobre a memoria anual da área
sanitaria, para os efectos do seguimento e a avaliación da
xestión.
d) Coñecer e emitir informe respecto dos contratos de servizos
sanitarios, dos concertos e dos programas de subvencións
feitos na área.
e) Propor medidas dirixidas a mellorar a xestión sanitaria.
f) Elaborar e aprobar o seu regulamento de funcionamento
interno.
g) Aqueloutras que lles sexan atribuídas por outras leis ou
regulamentos."
__________________________________________
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TEXTO DO PROXECTO:
Catro. Engádese un artigo 25 bis, que queda redactado como
segue:
«Artigo 25 bis. Os consellos de saúde de distrito
1. Os consellos de saúde de distrito son os órganos colexiados
de participación social no ámbito territorial dos distritos
sanitarios, conforme o indicado nos artigos 67 e 69.
2. Os consellos de saúde de distrito terán as seguintes
funcións:
a) Proporlles aos órganos de dirección do distrito aquelas
medidas de carácter sanitario que contribúan a elevar o nivel
de saúde da poboación.
b) Coñecer a carteira de servizos e a estrutura organizativa e
técnica dos centros sanitarios do distrito.
c) Coñecer os mapas de derivacións, segundo patoloxías,
dependendo da carteira de servizos dos centros sanitarios do
distrito.
d) Coñecer os investimentos e melloras implantadas nos
centros sanitarios do distrito.
e) Elaborar e aprobar o seu regulamento de funcionamento
interno.
f) Aqueloutras que lles sexan atribuídas por outras leis ou
outros regulamentos.»
INFORME DA PONENCIA:
MANTENSE O TEXTO DO PROXECTO
EMENDAS PRESENTADAS:
REXEITAD.

-Do G.P. En Marea.
Emenda nº4, de Supresión.
Débese suprimir o texto do Título Catro.

REXEITAD.

REXEITAD.

__________________________________________
-Do G.P. Socialistas de Galicia.
Emenda nº19, de Supresión.
Débese suprimir todo o punto catro.
__________________________________________
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego.
Emenda nº4, de Supresión.
Emenda de supresión. Catro
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Suprimir o apartado Catro.
__________________________________________
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TEXTO DO PROXECTO:
Cinco. Engádese un artigo 26 bis, que queda redactado como
segue:
«Artigo 26 bis. O Consello Asesor de Pacientes
1. O Consello Asesor de Pacientes, creado por orde do 22 de
agosto de 2011, é un órgano de participación das asociacións
nas que se agrupan os pacientes que ten como finalidade a
mellora da calidade da asistencia sanitaria a través da
percepción dos propios pacientes.
2. A composición e o réxime de funcionamento deste órgano
establecerase por unha orde da consellería competente en
materia de sanidade. Na composición deste órgano
procurarase unha composición equilibrada de mulleres e
homes.»
INFORME DA PONENCIA:
Cinco. Engádese un artigo 26 bis, que queda redactado como
segue:
«Artigo 26 bis. Os consellos asesores de pacientes
1. O Consello Asesor de Pacientes de Galicia é o órgano de
participación no ámbito territorial galego das asociacións
nas que se agrupan os pacientes, e ten como finalidade a
mellora da calidade da asistencia sanitaria a través da
percepción dos propios pacientes.
2. Nas áreas sanitarias existirán consellos asesores de
pacientes de área como órganos de participación das
asociacións nas que se agrupan os pacientes no ámbito
territorial das respectivas áreas.
3. A composición e o réxime de funcionamento destes
órganos estableceranse por orde da consellaría
competente en materia de sanidade. Na composición
destes órganos procurarase unha composición equilibrada
de mulleres e homes.
EMENDAS PRESENTADAS:
REXEITAD.

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego.
Emenda nº5, de Supresión.
Emenda de supresión. Cinco
Suprimir o apartado Cinco.
__________________________________________
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ACEPTADA

-Do G.P. Popular de Galicia.
Emenda nº1, de Substitución.
Débese substituír a redacción actual do apartado Cinco pola
seguinte:
"Cinco. Engádese un artigo 26 bis que queda redactado como
segue:
Artigo 26 bis. Os consellos asesores de pacientes.
1. O Consello Asesor de Pacientes de Galicia é o órgano de
participación no ámbito territorial galego das asociacións nas
que se agrupan os pacientes, e ten como finalidade a mellora
da calidade da asistencia sanitaria a través da percepción dos
propios pacientes.
2. Nas áreas sanitarias existirán consellos asesores de
pacientes de área como órganos de participación das
asociacións nas que se agrupan os pacientes no ámbito
territorial das respectivas áreas.
3. A composición e o réxime de funcionamento destes órganos
estableceranse por orde da consellería competente en materia
de sanidade. Na composición destes órganos procurarase
unha composición equilibrada de mulleres e homes."

REXEITAD.

__________________________________________
-Do G.P. En Marea.
Emenda nº5, ao apartado 2, de Substitución.
Débese substituír no Título Cinco, apartado 2 a seguinte
expresión:
Onde di: “Na composición deste órgano procurarase unha
composición equilibrada de mulleres e homes.”
Debe dicir: “Na composición deste órgano será obrigada a
paridade entre mulleres e homes.”
__________________________________________
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TEXTO DO PROXECTO:
Seis. O número 1 do artigo 33 queda redactado como segue:
«1. Dentro das súas respectivas competencias, teñen a
condición de autoridade sanitaria o Consello da Xunta de
Galicia, a persoa titular da consellería con competencias en
sanidade, as persoas titulares dos órganos de dirección da
consellería con competencias en materia de sanidade de quen
dependan a inspección de servizos sanitarios e a inspección no
ámbito da saúde pública, e os alcaldes ou alcaldesas. Así
mesmo, teñen a condición de autoridade sanitaria as persoas
titulares das xefaturas territoriais da consellería competente en
materia de sanidade no seu ámbito correspondente. No
desempeño das súas funcións, o persoal que leve a cabo as
funcións de inspección terá a consideración de autoridade
sanitaria.»
INFORME DA PONENCIA:
MANTENSE O TEXTO DO PROXECTO
EMENDAS PRESENTADAS:
REXEITAD.

-Do G.P. En Marea.
Emenda nº6, ao apartado 1, de Substitución.
Débese substituir o texto do apartado 1 do Título Seis polo
seguinte:

REXEITAD.

"1. Dentro das súas respectivas competencias teñen a
condición de autoridade sanitaria o Consello da Xunta de
Galicia, a persoa titular da Consellería de Sanidade, as persoas
titulares dos órganos de dirección da consellería con
competencias en materia de sanidade das que dependan a
inspección de servizos sanitarios e a inspección no ámbito da
saúde pública e os alcaldes ou alcaldesas. No desempeño das
súas funcións, o persoal que leve a cabo as funcións de
inspección terá a consideración de autoridade sanitaria."
__________________________________________
-Do G.P. Socialistas de Galicia.
Emenda nº20, ao apartado 1, de Modificación.
No punto seis débese modificar o número 1 do artigo 33, que
quedará redactado co seguinte contido:
"1. Dentro das súas respectivas competencias, teñen a
condición de autoridade sanitaria o Consello da Xunta de
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REXEITAD.

Galicia, a persoa titular da Consellería de Sanidade, os
delegados territoriais da Xunta de Galicia, así como os alcaldes
e as alcaldesas. Recoñéceselle o carácter de autoridade
sanitaria, no desempeño das súas funcións, ao persoal que
leve a cabo a función de inspección sanitaria."
__________________________________________
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego.
Emenda nº6, ao apartado 1 bis), de Adición.
Emenda de adición. Seis.
Engadir un apartado 2 co seguinte texto:
"2. Todos os centros, servizos e establecementos sanitarios
sometidos a esta lei, así como o seu persoal, teñen a obriga de
adoptar as medidas oportunas para garantir os dereitos das/os
pacientes e para exixir o cumprimento das obrigas reguladas
nela. No lexítimo exercicio daquelas obrigas, o persoal dos
centros públicos terá a consideración de autoridade pública.
Os poderes públicos velarán polo axeitado cumprimento e
protección das medidas e funcións sinaladas."
__________________________________________
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TEXTO DO PROXECTO:
Sete. O artigo 37 queda redactado como segue:
«Artigo 37. Da inspección de servizos sanitarios e de saúde
pública
1. O persoal que realice funcións de inspección de servizos
sanitarios e de saúde pública ten carácter de autoridade
sanitaria no exercicio das funcións que ten encomendadas.
2. O persoal ao servizo da Administración sanitaria que actúe
no exercicio das funcións de inspección e acreditando a súa
identidade estará autorizado para:
a) Entrar libremente e sen previa notificación en calquera
momento en todo centro, servizo ou establecemento suxeito a
esta lei.
b) Proceder a realizar as probas, as investigacións ou os
exames que considere necesarios para comprobar o
cumprimento desta lei e das normas que se aproben para o
seu desenvolvemento.
c) Tomar ou sacar mostras coa finalidade de comprobar o
cumprimento do previsto na normativa sanitaria vixente. A toma
de mostras non xerará por si mesma dereito a indemnización,
agás que se acredite a concorrencia dos supostos previstos
legalmente como xeradores dunha eventual responsabilidade
derivada do funcionamento normal ou anormal dos servizos
públicos.
d) Realizar cantas actuacións sexan necesarias para o
cumprimento das funcións de inspección que exerzan.
e) Comunicarlle inmediatamente á autoridade sanitaria
competente a situación de risco grave e inmediato para a
saúde que detecten. Así mesmo, e sen prexuízo da dita obriga
de comunicación, o persoal da inspección poderá proceder a
adoptar as medidas cautelares temporais necesarias e
proporcionadas durante a visita de control oficial, tales como a
inmobilización de produtos, a suspensión temporal de
actividades ou outras, que se estimen necesarias e
proporcionadas, co fin de evitar prexuízos para a saúde en
casos de urxencia inaprazable por existencia dun risco grave e
inminente para a saúde. Estas medidas adoptaranse de xeito
motivado, con inclusión da motivación na correspondente acta
de inspección, e darase conta inmediata das actuacións
realizadas ao órgano competente para a incoación do
procedemento sancionador, que deberá confirmar, modificar ou
levantar as medidas no acordo de iniciación do procedemento,
o cal deberá efectuarse dentro dos quince días seguintes á
adopción daquelas. En todo caso, as medidas quedarán sen
efecto se non se inicia o procedemento no dito prazo, ou cando
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o acordo de iniciación non conteña un pronunciamento expreso
sobre elas.
3. Os feitos constatados por funcionarios/as aos que se lles
recoñece a condición de autoridade e que se formalicen en
documento público con observancia dos requisitos legais
pertinentes terán valor probatorio, sen prexuízo das probas que
en defensa dos respectivos dereitos ou intereses poidan sinalar
ou achegar os propios cidadáns/ás, consonte o artigo 77.5 da
Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo
común das administracións públicas.»
INFORME DA PONENCIA:
Sete. O artigo 37 queda redactado como segue:
«Artigo 37. Da inspección de servizos sanitarios e de saúde
pública
1. O persoal que realice funcións de inspección de servizos
sanitarios e de saúde pública ten carácter de autoridade
sanitaria no exercicio das funcións que ten encomendadas.
2. O persoal ao servizo da Administración sanitaria que actúe
no exercicio das funcións de inspección e acreditando a súa
identidade estará autorizado para:
a) Entrar libremente e sen previa notificación en calquera
momento en todo centro, servizo ou establecemento suxeito a
esta lei.
b) Proceder a realizar as probas, as investigacións ou os
exames que considere necesarios para comprobar o
cumprimento desta lei e das normas que se aproben para o
seu desenvolvemento.
c) Tomar ou sacar mostras coa finalidade de comprobar o
cumprimento do previsto na normativa sanitaria vixente. A toma
de mostras non xerará por si mesma dereito a indemnización,
agás que se acredite a concorrencia dos supostos previstos
legalmente como xeradores dunha eventual responsabilidade
derivada do funcionamento normal ou anormal dos servizos
públicos.
d) Realizar cantas actuacións sexan necesarias para o
cumprimento das funcións de inspección que exerza.
e) Comunicarlle inmediatamente á autoridade sanitaria
competente a situación de risco grave e inmediato para a
saúde que detecte. Así mesmo, e sen prexuízo da dita obriga
de comunicación, o persoal da inspección poderá proceder a
adoptar as medidas cautelares temporais necesarias e
proporcionadas durante a visita de control oficial, tales como a
inmobilización de produtos, a suspensión temporal de
actividades ou outras, que se consideren necesarias e
proporcionadas, co fin de evitar prexuízos para a saúde en
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casos de urxencia inaprazable por existencia dun risco grave e
inminente para a saúde. Estas medidas adoptaranse de xeito
motivado, con inclusión da motivación na correspondente acta
de inspección, e darase conta inmediata das actuacións
realizadas ao órgano competente para a incoación do
procedemento sancionador, que deberá confirmar, modificar ou
levantar as medidas no acordo de iniciación do procedemento,
o cal deberá efectuarse dentro dos quince días seguintes á
adopción daquelas. En todo caso, as medidas quedarán sen
efecto se non se inicia o procedemento no dito prazo, ou cando
o acordo de iniciación non conteña un pronunciamento expreso
sobre elas.
3. Os feitos constatados por funcionarios ou funcionarias aos
que se lles recoñece a condición de autoridade e que se
formalicen en documento público con observancia dos
requisitos legais pertinentes terán valor probatorio, sen
prexuízo das probas que en defensa dos respectivos dereitos
ou intereses poidan sinalar ou achegar os propios cidadáns ou
cidadás, consonte o artigo 77.5 da Lei 39/2015, do 1 de
outubro, de procedemento administrativo común das
administracións públicas.»

EMENDAS PRESENTADAS:
NON SE PRESENTARON EMENDAS

27

TEXTO DO PROXECTO:
Oito. A letra b) do artigo 43 queda redactada como segue:
«b) A resistencia, a coacción, a ameaza ou represalia, o
desacato ou calquera outra forma de presión sobre as
autoridades sanitarias ou os seus axentes, e a coacción,
ameaza, agresión ou calquera forma de violencia exercida
sobre os/as profesionais do Sistema Sanitario Público de
Galicia, no exercicio das súas funcións.»

INFORME DA PONENCIA:
Oito. A letra b) do artigo 43 queda redactada como segue:
«b) A resistencia, a coacción, a ameaza ou represalia, o
desacato ou calquera outra forma de presión sobre as
autoridades sanitarias ou os seus axentes, e a coacción,
ameaza, agresión ou calquera forma de violencia exercida
sobre os profesionais ou as profesionais do Sistema
sanitario público de Galicia, no exercicio das súas funcións.»

EMENDAS PRESENTADAS:
NON SE PRESENTARON EMENDAS
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TEXTO DO PROXECTO:
Nove. A letra k) do número 2 do artigo 50 queda redactada
como segue:
«k) A participación na docencia, a formación continuada e a
investigación, así como a súa promoción, no seu ámbito de
actuación.»
INFORME DA PONENCIA:
MANTENSE O TEXTO DO PROXECTO
EMENDAS PRESENTADAS:
NON SE PRESENTARON EMENDAS
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TEXTO DO PROXECTO:
Dez. O artigo 67 queda redactado como segue :
«Artigo 67. Ordenación territorial
1. O Sistema público de saúde de Galicia ordénase
territorialmente en áreas sanitarias, equivalentes ás áreas de
saúde previstas na Lei 14/1986, do 25 de abril, xeral de
sanidade, en distritos sanitarios e en zonas sanitarias.
2. As áreas sanitarias, os distritos sanitarios e as zonas
sanitarias virán determinadas por criterios de carácter
funcional,
considerando
as
condicións
xeográficas,
demográficas, epidemiolóxicas e de accesibilidade, e conforme
as necesidades da poboación e as directrices de ordenación
establecidas pola Xunta de Galicia, tendo en conta o previsto
no artigo 56 da Lei 14/1986, do 25 de abril, xeral de sanidade.
3. Sen prexuízo do anterior, atendendo á singularidade dunha
zona xeográfica, así como a factores sociosanitarios,
demográficos, laborais, vías de comunicación e outros que
concorran nunha determinada poboación, e atendendo ás
necesidades existentes, poderanse establecer por decreto
outras divisións territoriais adicionais para a atención sanitaria
da poboación afectada.»
INFORME DA PONENCIA:
MANTENSE O TEXTO DO PROXECTO
EMENDAS PRESENTADAS:
REXEITAD.

-Do G.P. En Marea.
Emenda nº7, de Supresión.
Débese suprimir o texto do Título Dez.

REXEITAD.

__________________________________________
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego.
Emenda nº7, de Supresión.
Emenda de supresión. Dez
Suprimir o apartado Dez.
__________________________________________

30

REXEITAD.

-Do G.P. Socialistas de Galicia.
Emenda nº21, ao apartado 2, de Supresión.
No punto dez débese suprimir no número 2 do artigo 67 a
seguinte expresión:
Suprimir: "os distritos sanitarios"
__________________________________________
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TEXTO DO PROXECTO:
Once. O artigo 68 queda redactado como segue:
«Artigo 68. Áreas sanitarias
1. Ás áreas sanitarias correspóndelles a xestión integrada dos
recursos sanitarios asistenciais públicos existentes no seu
ámbito territorial, así como das prestacións e programas que se
desenvolvan no mesmo ámbito.
2. A división territorial do Sistema Público de Saúde de Galicia
estrutúrase nas seguintes áreas sanitarias:
a) Área Sanitaria da Coruña e Cee.
b) Área Sanitaria de Santiago de Compostela e A Barbanza.
c) Área Sanitaria de Ferrol.
d) Área Sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos.
e) Área Sanitaria de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras.
f) Área Sanitaria de Pontevedra e O Salnés.
g) Área Sanitaria de Vigo.
3. O ámbito xeográfico de cada área sanitaria establecerase no
correspondente mapa sanitario, que será aprobado por decreto
do Consello da Xunta. A estrutura e as funcións dos órganos
de dirección e xestión das áreas determinaranse
regulamentariamente.
4. A área sanitaria será a principal estrutura de referencia para
a organización das actividades sanitarias, e a súa organización
asegurará a continuidade da atención sanitaria en todos os
niveis asistenciais e facilitará a coordinación de todos os
recursos que correspondan co fin de configurar un sistema
sanitario coordinado e integral.»
INFORME DA PONENCIA:
Once. O artigo 68 queda redactado como segue:
«Artigo 68. Áreas sanitarias
1. Ás áreas sanitarias correspóndelles a xestión integrada dos
recursos sanitarios asistenciais públicos existentes no seu
ámbito territorial, así como das prestacións e programas que se
desenvolvan no mesmo ámbito.
2. A división territorial do Sistema público de saúde de Galicia
estrutúrase nas seguintes áreas sanitarias:
a) Área sanitaria da Coruña e Cee.
b) Área sanitaria de Santiago de Compostela e A Barbanza.
c) Área sanitaria de Ferrol.
d) Área sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos.
e) Área sanitaria de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras.
f) Área sanitaria de Pontevedra e O Salnés.
g) Área sanitaria de Vigo.
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3. O ámbito xeográfico de cada área sanitaria establecerase no
correspondente mapa sanitario, que será aprobado por decreto
do Consello da Xunta. A estrutura e as funcións dos órganos
de dirección e xestión das áreas determinaranse
regulamentariamente.
4. A área sanitaria será a principal estrutura de referencia para
a organización das actividades sanitarias, e a súa organización
asegurará a continuidade da atención sanitaria en todos os
niveis asistenciais e facilitará a coordinación de todos os
recursos que correspondan co fin de configurar un sistema
sanitario coordinado e integral.
A estrutura e as funcións dos órganos de dirección e
xestión das áreas sanitarias e dos dispositivos sanitarios
dependentes destas, de ser o caso, determinaranse
regulamentariamente.»
EMENDAS PRESENTADAS:
REXEITAD.

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego.
Emenda nº8, de Supresión.
Emenda de supresión. Once
Suprimir o apartado Once.

REXEITAD.

__________________________________________
-Do G.P. En Marea.
Emenda nº8, de Substitución.
Débese substituír o texto do Título Once polo seguinte:
"Artigo 68. As áreas sanitarias.
1. As áreas sanitarias constitúen a demarcación territorial
equivalente ás áreas de saúde previstas no artigo 56 da Lei
14/1986, do 25 de abril, xeral de sanidade.
2. A división territorial do Sistema Público de Saúde de Galicia
estrutúrase nas seguintes áreas sanitarias:
a) Área Sanitaria da Barbanza.
b) Área Sanitaria da Coruña.
c) Área Sanitaria da Mariña.
d) Área Sanitaria de Cee.
e) Área Sanitaria de Ferrol.
f) Á rea Sanitaria de Lugo.
g) Área Sanitaria de Monforte de Lemos.
h) Área Sanitaria do Barco de Valdeorras.
i) Área Sanitaria de Ourense.
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l) Área Sanitaria do Salnés.
m) Área Sanitaria de Pontevedra.
n) Área Sanitaria de Santiago de Compostela.
ñ) Área Sanitaria de Verín.
o) Área Sanitaria de Vigo.
3. O ámbito xeográfico de cada unha das áreas sanitarias
determinarase por decreto do Consello da Xunta, por proposta
da Consellería de Sanidade, en función das necesidades
sanitarias da comunidade autónoma e tendo en conta factores
xeográficos, socioeconómicos, demográficos, laborais, de
dotación de vías e medios de comunicación e mais os criterios
e as directrices de ordenación e de desenvolvemento territorial
establecidos pola Xunta de Galicia.
4. Correspóndelles ás áreas sanitarias a xestión integrada dos
recursos sanitarios asistenciais públicos do seu ámbito
territorial, así como das prestacións e dos programas sanitarios
que estas desenvolvan.
5. A estrutura e as funcións dos órganos de dirección e xestión
das áreas sanitarias e dos dispositivos sanitarios dependentes
destas, de ser o caso, determinaranse regulamentariamente,
tomando en consideración o reflectido no artigo 25 desta lei.”

REXEITAD.

__________________________________________
-Do G.P. Socialistas de Galicia.
Emenda nº22, ao apartado 2, de Modificación.
No punto once débese modificar o número 2 do artigo 68, que
quedará redactado co seguinte contido:
"2. A división territorial do Sistema Público de Saúde de Galicia
estrutúrase nas seguintes áreas sanitarias:
a) Ferrol
b) A Coruña
c) Cee
d) Santiago de Compostela
e) A Barbanza
f) Lugo
g) A Mariña
h) Terra de Lemos
i) Pontevedra
j) O Salnés
k) Vigo
l) Ourense
m) Verín
n) Valdeorras"

34

ACEPTADA

REXEITAD.

__________________________________________
-Do G.P. Socialistas de Galicia.
Emenda nº23, ao apartado 4, de Adición.
No punto once débese engadir ao final do número 4 do artigo
68 o seguinte contido:
Engadir in fine: "A estrutura e as funcións dos órganos de
dirección e xestión das áreas sanitarias e dos dispositivos
sanitarios dependentes destas, de ser o caso, determinaranse
regulamentariamente."
__________________________________________
-Do G.P. Socialistas de Galicia.
Emenda nº24, ao apartado 4 bis), de Adición.
No punto once débese engadir un novo nùmero no artigo 68,
que quedará redactado co seguinte contido:
"4 bis. Créase o Catálogo de Servizos Mínimos de Galicia, que
definirá os servizos que cada área sanitaria ofrecerá como
mínimo dentro do sistema sanitario público. Este catálogo de
servizos queda definido no Anexo I.
O Catálogo de Servizos Mínimos de Galicia recolle as
especialidades ás que a cidadanía terá acceso en cada unha
das áreas. Para a aplicación efectiva deste catálogo, a
consellería competente en materia de sanidade garantirá a
existencia de recursos materiais e humanos axeitados para que
poida ser utilizado e desenvolvido correctamente nos diferentes
centros sanitarios públicos.
A existencia deste Catálogo de Servizos Mínimos de Galicia
non suporá impedimento para que, dentro das posibilidades de
xestión e da planificación estratéxica específica de cada área
sanitaria, se poidan incluír máis servizos sanitarios que
contribúan a un mellor e máis eficiente sistema sanitario
público que teña en conta as especificidades das zonas
xeográficas en termos demográficos, epidemiolóxicos ou
calquera outra cuestión que sexa relevante."

REXEITAD.

__________________________________________
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego.
Emenda nº9, ao apartado 4 bis), de Adición.
Emenda de adición. Once
Engadir no artigo 68 da Lei 8/2008 un apartado 5, co seguinte
texto:
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"5. A división territorial do Sistema Público de Saúde de Galicia
estrutúrase nas seguintes áreas sanitarias:
1. Área Sanitaria da Coruña
2. Área Sanitaria de Cee
3. Área Sanitaria de Santiago de Compostela
4. Área Sanitaria da Barbanza
5. Área Sanitaria de Ferrol
6. Área Sanitaria de Lugo
7. Área Sanitaria da Mariña
8. Área Sanitaria de Monforte de Lemos
9. Área Sanitaria de Ourense
10. Área Sanitaria de Verín
11. Área Sanitaria do Barco de Valdeorras
12. Área Sanitaria de Pontevedra
13. Área Sanitaria do Salnés
14. Área Sanitaria de Vigo."
__________________________________________
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TEXTO DO PROXECTO:
Doce. O artigo 69 queda redactado como segue:
«Artigo 69. Distritos sanitarios
1. Os distritos sanitarios son divisións territoriais das áreas
sanitarias e constitúen o marco de referencia para a
coordinación dos dispositivos de atención primaria, hospitalaria
e sociosanitaria.
2. Cada distrito sanitario contará cun hospital no seu ámbito
xeográfico.
3. O ámbito xeográfico de cada distrito sanitario establecerase
no correspondente mapa sanitario, que será aprobado por
decreto do Consello da Xunta. A estrutura e as funcións dos
órganos dos distritos determinaranse regulamentariamente.
4. No Sistema público de saúde de Galicia configúranse os
seguintes distritos sanitarios:
a) Distrito sanitario da Coruña
b) Distrito sanitario de Cee
c) Distrito sanitario de Santiago de Compostela
d) Distrito sanitario da Barbanza
e) Distrito sanitario de Ferrol
f) Distrito sanitario de Lugo
g) Distrito sanitario da Mariña
h) Distrito sanitario de Monforte de Lemos
i) Distrito sanitario de Ourense
j) Distrito sanitario de Verín
k) Distrito sanitario do Barco de Valdeorras
l) Distrito sanitario de Pontevedra
m) Distrito sanitario do Salnés
n) Distrito sanitario de Vigo»
INFORME DA PONENCIA:
MANTENSE O TEXTO DO PROXECTO
EMENDAS PRESENTADAS:
REXEITAD.

REXEITAD.

-Do G.P. En Marea.
Emenda nº9, de Supresión.
Débese suprimir o texto do Título Doce.
__________________________________________
-Do G.P. Socialistas de Galicia.
Emenda nº25, de Supresión.
Débese suprimir o punto doce.
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REXEITAD.

__________________________________________
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego.
Emenda nº10, de Supresión.
Emenda de supresión. Doce
Suprimir o apartado Doce.
__________________________________________
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TEXTO DO PROXECTO:
Trece. O artigo 70 queda redactado como segue:
«Artigo 70. Zonas sanitarias
1. As zonas sanitarias son as unidades básicas de prestación
de servizos sanitarios. A división en zonas sanitarias de cada
distrito realizarase atendendo a criterios de carácter funcional,
considerando as condicións xeográficas, demográficas,
epidemiolóxicas e de accesibilidade, e conforme as
necesidades da poboación e as directrices de ordenación
establecidas pola Xunta de Galicia, tendo en conta o previsto
no artigo 56 da Lei 14/1986, do 25 de abril, xeral de sanidade.
2. A división en zonas sanitarias establecerase no mapa
sanitario que será aprobado por decreto do Consello da Xunta
de Galicia.»
INFORME DA PONENCIA:
MANTENSE O TEXTO DO PROXECTO
EMENDAS PRESENTADAS:
REXEITAD.

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego.
Emenda nº11, de Supresión.
Emenda de supresión. Trece
Suprimir o apartado Trece.

REXEITAD.

__________________________________________
-Do G.P. Socialistas de Galicia.
Emenda nº26, de Modificación.
Débese modificar o punto trece, que quedará redactado co
seguinte contido:
"Artigo 70. Zonas sanitarias
1. As zonas sanitarias son divisións funcionais das áreas e
constitúen as unidades elementais de prestación dos servizos
sanitarios. Estas zonas facilitan a xestión nas áreas de saúde e
representan os territorios básicos de actuación das diferentes
unidades que prestan servizos sanitarios.
2. A delimitación das zonas sanitarias terá carácter funcional,
consonte criterios funcionais de índole xeográfica, demográfica,
epidemiolóxica e de accesibilidade, tendo en conta, en todo
caso, as necesidades sanitarias da poboación.
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3. Os concellos cunha poboación superior aos 50.000
habitantes (ou menos se así é considerado adecuado
funcionalmente) poderanse subdividir en zonas básicas para os
efectos de adscrición ás unidades e aos servizos de atención
primaria."
__________________________________________
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TEXTO DO PROXECTO:
Catorce. Engádese unha letra h) ao artigo 107, que queda
redactada como segue:
«h) O fomento da avaliación do impacto en saúde para garantir
que se teñan en conta as repercusións que sobre a saúde
poidan ter as decisións sobre políticas públicas.»
INFORME DA PONENCIA:
MANTENSE O TEXTO DO PROXECTO
EMENDAS PRESENTADAS:
NON SE PRESENTARON EMENDAS
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INFORME DA PONENCIA:
Catorce bis). Modifícase o número 2 do artigo 115, que
queda redactado como segue:
«2. A selección do persoal do Sistema público de saúde de
Galicia realizarase de conformidade cos requisitos e
sistemas establecidos pola normativa básica vixente e a
autonómica de desenvolvemento.
Malia o anterior, en virtude da previsión contida no artigo
57.5 do texto refundido da Lei do Estatuto básico do
empregado público, aprobado polo Real decreto lexislativo
5/2015, do 30 de outubro, por razóns de interese xeral e
necesidades obxectivas, poderá eximirse do requisito da
nacionalidade para o acceso á condición de persoal
estatutario das categorías profesionais de licenciado
sanitario.»

EMENDAS PRESENTADAS:
ACEPTADA

-Do G.P. Popular de Galicia.
Emenda nº2, ao apartado Catorce bis), de Adición.
Créase un apartado Catorce bis co seguinte contido:
'Catorce bis. Modifícase o número 2 do artigo 115, que queda
redactado como segue:
“A selección do persoal do Sistema Público de Saúde de
Galicia realizarase de conformidade cos requisitos e sistemas
establecidos pola normativa básica vixente e a autonómica de
desenvolvemento.
Malia o anterior, en virtude da previsión contida no artigo 57.5
do texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado
público, aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2015, do 30
de outubro, por razóns de interese xeral e necesidades
obxectivas, poderá eximirse do requisito da nacionalidade para
o acceso á condición de persoal estatutario das categorías
profesionais de licenciado sanitario”."
__________________________________________
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INFORME DA PONENCIA:
MANTENSE O TEXTO DO PROXECTO
EMENDAS PRESENTADAS:
REXEITAD.

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego.
Emenda nº12, ao apartado Catorce bis), de Adición.
Emenda de adición. Catorce Bis
Engadir no artigo 110 un artigo 1 bis que queda redactado
como segue:
"O persoal estatutario do Sistema Público de Saúde de Galicia
poderá pasar a prestar servizos en postos de traballo das
unidades e dos servizos da Administración sanitaria mediante
concurso de traslados, que será regulado na mesa sectorial."
__________________________________________
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INFORME DA PONENCIA:
MANTENSE O TEXTO DO PROXECTO
EMENDAS PRESENTADAS:
REXEITAD.

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego.
Emenda nº13, ao apartado Catorce ter), de Adición.
Emenda de adición. Catorce Ter.
Engadir no artigo 113 dous novos apartado 6 e 7 que quedan
redactados como segue:
"6. Os centros sanitarios aprobarán anualmente un censo con
enumeración dos postos de traballo existentes por servizos e
categorías e/ou postos de traballo, con indicación das súas
características básicas e no que se diferenciarán cales
corresponden a prazas orzadas e cales corresponden a
vinculacións
temporais.
Este
censo trasladarase á
representación sindical.
7. En cumprimento da directiva europea 1999/70/CE, que
establece o principio de non discriminación do persoal temporal
ao servizo das administracións públicas, aplicarase a igualdade
de condicións laborais e retributivas do persoal temporal
respecto do persoal fixo."
__________________________________________
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TEXTO DO PROXECTO:
Quince. Engádese un número 14 ao artigo 115, que queda
redactado como segue:
«14. De acordo cos principios de publicidade, igualdade, mérito
e capacidade, e coa finalidade de facilitar a mobilidade
voluntaria dos/das profesionais do Sistema Público de Saúde
de Galicia, favorecer a conciliación da vida laboral e familiar e
acadar un mellor desenvolvemento profesional, as bases
reguladoras dos concursos de traslados poderán establecer a
posibilidade de convocatoria única, que manterá a súa vixencia
no tempo ata o momento no que se peche de xeito expreso, e
regularán a posibilidade de presentación de solicitudes de
participación en calquera momento da vixencia da indicada
convocatoria e o mantemento no tempo destas ata a
adxudicación de destino, sen prexuízo da modificación das
solicitudes ou da desistencia da persoa interesada de acordo
cos requisitos que se establezan. Así mesmo, as bases
regularán a publicación da oferta de prazas, que dará lugar ao
inicio de oficio de cada procedemento ou ciclo de adxudicación,
e a súa periodicidade, que será, como mínimo, anual.
Cada procedemento ou ciclo de adxudicación establecido, no
que se terán en conta as solicitudes de participación
presentadas ata o día fixado nas bases, finalizará coa
correspondente resolución de adxudicación de destinos, que
será obxecto de publicación no Diario Oficial de Galicia. O
prazo máximo no que deberá publicarse a resolución expresa
será dun ano, que se contará desde a publicación da oferta de
prazas, sen prexuízo de que as bases poidan establecer un
inferior.»
INFORME DA PONENCIA:
Quince. Engádese un número 14 ao artigo 115, que queda
redactado como segue:
«14. De acordo cos principios de publicidade, igualdade, mérito
e capacidade, e coa finalidade de facilitar a mobilidade
voluntaria dos e das profesionais do Sistema público de
saúde de Galicia, favorecer a conciliación da vida laboral e
familiar e acadar un mellor desenvolvemento profesional, as
bases reguladoras dos concursos de traslados poderán
establecer a posibilidade de convocatoria única, que manterá a
súa vixencia no tempo ata o momento no que se peche de
xeito expreso, e regularán a posibilidade de presentación de
solicitudes de participación en calquera momento da vixencia
da indicada convocatoria e o mantemento no tempo destas ata
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a adxudicación de destino, sen prexuízo da modificación das
solicitudes ou da desistencia da persoa interesada de acordo
cos requisitos que se establezan. Así mesmo, as bases
regularán a publicación da oferta de prazas, que dará lugar ao
inicio de oficio de cada procedemento ou ciclo de adxudicación,
e a súa periodicidade, que será, como mínimo, anual.
Cada procedemento ou ciclo de adxudicación establecido, no
que se terán en conta as solicitudes de participación
presentadas ata o día fixado nas bases, finalizará coa
correspondente resolución de adxudicación de destinos, que
será obxecto de publicación no Diario Oficial de Galicia. O
prazo máximo no que deberá publicarse a resolución expresa
será dun ano, que se contará desde a publicación da oferta de
prazas, sen prexuízo de que as bases poidan establecer un
inferior.»

EMENDAS PRESENTADAS:
REXEITAD.

REXEITAD.

-Do G.P. En Marea.
Emenda nº10, de Supresión.
Débese suprimir o texto do Título Quince.
__________________________________________
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego.
Emenda nº14, de Modificación.
Emenda de modificación. Quince
Substituír todo o texto do artigo dende “desenvolvemento
profesional” polo seguinte texto:
"os concursos de traslados poderán ter unha vixencia indefinida
mediante un sistema de participación aberto e permanente con
adxudicación periódica de destinos."

__________________________________________
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TEXTO DO PROXECTO:
Dezaseis. Engádese un artigo 116 bis, que queda redactado
como segue:
«Artigo 116 bis. Itinerarios profesionais
1. A Administración sanitaria, a través do órgano de dirección
con competencias en materia de recursos humanos do Servizo
Galego de Saúde, poderá definir itinerarios profesionais para o
persoal do Sistema público de saúde de Galicia.
2. Para os efectos desta lei, considerarase itinerario profesional
o conxunto de postos de traballo que conforman unha área de
competencias, capacidades, coñecementos e formación
comúns que habilitan, para o seu desempeño, o persoal de
distintas categorías do sistema sanitario de Galicia.»
INFORME DA PONENCIA:
MANTENSE O TEXTO DO PROXECTO
EMENDAS PRESENTADAS:
REXEITAD.

REXEITAD.

-Do G.P. En Marea.
Emenda nº11, de Supresión.
Débese suprimir o texto do Título Dezaseis.
__________________________________________
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego.
Emenda nº15, de Adición.
Emenda de adición. Dezaseis
Engadir un novo apartado 2.bis) co seguinte texto:
"3. A definición dos itinerarios profesionais negociarase en
mesa sectorial."
__________________________________________
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INFORME DA PONENCIA:
Dezaseis bis). Os números 1 e 2 do artigo 121 quedan
redactados como segue:
«1. É persoal directivo aquel que desempeña funcións
directivas profesionais no Sistema público de saúde de
Galicia. En ningún caso se considerarán incluídas dentro
das funcións directivas profesionais as correspondentes
aos órganos da consellaría competente en materia de
sanidade, do Servizo Galego de Saúde e das entidades
instrumentais adscritas a estes cuxos titulares teñan a
consideración de alto cargo de acordo co establecido na
Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo
goberno. En particular, os estatutos das entidades
públicas instrumentais determinarán se as persoas
titulares dos seus órganos executivos teñen a
consideración de alto cargo, cuxa designación se realizará
por decreto do Consello da Xunta de Galicia, ou de persoal
directivo profesional.
2. Consideraranse funcións directivas as funcións de
dirección, xerencia e xestión do Sistema público de saúde
de Galicia nos seus niveis central e periférico, sempre que
non correspondan ás funcións dos órganos cuxos titulares
teñan a consideración de alto cargo conforme o indicado
no número anterior.»

EMENDAS PRESENTADAS:
ACEPTADA

-Do G.P. Popular de Galicia.
Emenda nº3, ao apartado Dezaseis bis), de Adición.
Créase un novo apartado Dezaseis bis co seguinte contido:
'Dezaseis bis. Os números 1 e 2 do artigo 121 quedan
redactados como segue:
"1. É persoal directivo aquel que desempeña funcións
directivas profesionais no Sistema Público de Saúde de Galicia.
En ningún caso se considerarán incluídas dentro das funcións
directivas profesionais as correspondentes aos órganos da
consellería competente en materia de sanidade, do Servicio
Galego de Saúde e das entidades instrumentais adscritas a
estes cuxos titulares teñan a consideración de alto cargo de
acordo co establecido na Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de
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transparencia e bo goberno. En particular, os estatutos das
entidades públicas instrumentais determinarán se as persoas
titulares dos seus órganos executivos teñen a consideración de
alto cargo, cuxa designación se realizará por decreto do
Consello da Xunta de Galicia, ou de persoal directivo
profesional.
2. Consideraranse funcións directivas as funcións de dirección,
xerencia e xestión do Sistema Público de Saúde de Galicia nos
seus niveis central e periférico, sempre que non correspondan
ás funcións dos órganos cuxos titulares teñan a consideración
de alto cargo conforme o indicado no número anterior.”'
__________________________________________
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TEXTO DO PROXECTO:
Dezasete. Modifícase a rúbrica do título IX, que pasa a ser «Da
docencia, investigación e innovación».
INFORME DA PONENCIA:
MANTENSE O TEXTO DO PROXECTO
EMENDAS PRESENTADAS:
NON SE PRESENTARON EMENDAS
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TEXTO DO PROXECTO:
Dezaoito. O artigo 125 queda redactado como segue:
«Artigo 125. Principios xerais
1. A Xunta de Galicia velará pola coordinación entre os
sistemas sanitario, educativo e investigador de Galicia, co fin
de conseguir unha maior adecuación da formación dos/as
profesionais ás necesidades de saúde da poboación.
2. O Sistema Público de Saúde de Galicia estará en disposición
de ser aproveitado para a docencia de pregrao e de posgrao,
conforme o previsto na Lei 14/1986, do 25 de abril, xeral de
sanidade, e na normativa reguladora das profesións sanitarias.
Estableceranse para este efecto os convenios de colaboración
que correspondan.
3. A consellería competente en materia de sanidade promoverá
a formación continuada dos/as profesionais do Sistema Público
de Saúde de Galicia, co obxectivo de axeitar os seus
coñecementos e habilidades ás necesidades do profesional,
así como ás liñas estratéxicas do sistema. En todos os plans
de formación do persoal existirá un módulo sobre a igualdade
entre homes e mulleres, no que se fará especial referencia á
violencia de xénero.
4. A consellería competente en materia de sanidade garantirá
un sistema autonómico de acreditación da formación
continuada das profesións sanitarias, integrado dentro do
sistema estatal, co fin de velar pola calidade das actividades de
formación continuada realizadas por axentes públicos e
privados.
5. A consellería competente en materia de sanidade
establecerá os mecanismos necesarios para garantir o
recoñecemento do exercicio das titorías e demais actividades
docentes dos/as profesionais do Sistema Público de Saúde de
Galicia.
6. As organizacións sindicais participarán na programación e
execución do Plan de formación continuada do persoal das
institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde.»
INFORME DA PONENCIA:
Dezaoito. O artigo 125 queda redactado como segue:
«Artigo 125. Principios xerais
1. A Xunta de Galicia velará pola coordinación entre os
sistemas sanitario, educativo e investigador de Galicia, co fin
de conseguir unha maior adecuación da formación dos
profesionais e das profesionais ás necesidades de saúde da
poboación.
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2. O Sistema público de saúde de Galicia estará en disposición
de ser aproveitado para a docencia de pregrao e de posgrao,
conforme o previsto na Lei 14/1986, do 25 de abril, xeral de
sanidade, e na normativa reguladora das profesións sanitarias.
Estableceranse para este efecto os convenios de colaboración
que correspondan.
3. A consellaría competente en materia de sanidade promoverá
a formación continuada dos profesionais e das profesionais
do Sistema público de saúde de Galicia, co obxectivo de
axeitar os seus coñecementos e habilidades ás necesidades do
profesional ou da profesional, así como ás liñas estratéxicas do
sistema. En todos os plans de formación do persoal existirá un
módulo sobre a igualdade entre homes e mulleres, no que se
fará especial referencia á violencia de xénero.
4. A consellería competente en materia de sanidade garantirá
un sistema autonómico de acreditación da formación
continuada das profesións sanitarias, integrado dentro do
sistema estatal, co fin de velar pola calidade das actividades de
formación continuada realizadas por axentes públicos e
privados.
5. A consellería competente en materia de sanidade
establecerá os mecanismos necesarios para garantir o
recoñecemento do exercicio das titorías e demais actividades
docentes dos profesionais e das profesionais do Sistema
público de saúde de Galicia.
6. As organizacións sindicais participarán na programación e
execución do Plan de formación continuada do persoal das
institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde.»

EMENDAS PRESENTADAS:
REXEITAD.

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego.
Emenda nº16, de Adición.
Emenda de adición. Dezaoito
Engadir ao final do punto 5 o seguinte texto:
"O decreto que regula as condicións das/os titores/as será
negociado na mesa sectorial, logo de ser establecido como
requisito ou mérito baremable."
__________________________________________
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TEXTO DO PROXECTO:
Dezanove. O capítulo III do título IX queda redactado como
segue:
«CAPÍTULO III
Da investigación e a innovación no Sistema Público de Saúde
de Galicia
Artigo 131. Principios xerais
1. A Administración sanitaria promoverá a investigación
biosanitaria, especialmente na súa vertente traslacional, como
un instrumento para a mellora da saúde da poboación tendo en
conta as prioridades marcadas polos plans de investigación e
innovación vixentes en cada momento. Todos os centros e
servizos sanitarios estarán en disposición de favorecer e
desenvolver a investigación, e promoverán a cultura científica,
tecnolóxica e de innovación.
2. A Administración sanitaria tamén promoverá a valorización,
protección e a transferencia do amplo coñecemento xerado
polo seu persoal e/ou nos seus centros co obxecto de que os
resultados da investigación sexan transferidos á sociedade, así
como un modelo de innovación aberta orientado a impulsar a
creatividade, a cooperación e a aplicación no sistema sanitario
dos cambios que acheguen valor a pacientes e profesionais.
Dentro das medidas de valorización e transferencia do
coñecemento, a Administración sanitaria poderá conceder
licenzas ou ceder os seus dereitos de explotación sobre os
resultados da investigación a favor do seu persoal investigador
autor destes ou a favor dun terceiro sen vinculación co Sistema
Público de Saúde de Galicia, de conformidade co disposto no
artigo 34 da Lei 5/2013, do 30 de maio, de fomento da
investigación e da innovación de Galicia.
Tamén poderá crear ou participar en spin-off que teñan como
obxecto social realizar actividades relacionadas coa
investigación sanitaria ás que se lles outorgará unha licenza
para a explotación comercial dos resultados, nas condicións
que se establezan, e que deberá en todo caso axustarse ao
disposto na Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e
funcionamento da Administración xeral e do sector público
autonómico de Galicia, na Lei 5/2011, do 30 de setembro, do
patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia e na
disposición adicional primeira da Lei 5/2013, do 30 de maio, de
fomento da investigación e da innovación de Galicia.
O persoal investigador que teña a consideración de inventor ou
autor dos resultados da investigación sanitaria poderá
participar nos beneficios obtidos pola consellería competente
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en materia de sanidade, polo Servizo Galego de Saúde ou
polas súas entidades instrumentais derivados da súa
explotación comercial, nos termos que se desenvolveran
regulamentariamente.
3. Neste mesmo contexto, a Administración sanitaria tamén
impulsará medidas para o desenvolvemento da transferencia
inversa do coñecemento que incluirán a posta de manifesto
polo sector produtivo das súas necesidades co fin de contribuír
a orientar as liñas e obxectivos da investigación dos centros
públicos de investigación sanitaria de cara a alcanzar un maior
impacto socioeconómico. Así mesmo, impulsaranse medidas
de transferencia do coñecemento non orientadas á
comercialización ou á explotación mercantil, como a creación
de espazos ou foros públicos comúns en materia de saúde
pública.
4. As autoridades públicas competentes en investigación e
sanidade establecerán o réxime de colaboración co Sistema
Público de Saúde de Galicia.
Pola súa parte, a consellería competente en materia de
sanidade, o Servizo Galego de Saúde e as súas entidades
instrumentais, de conformidade coas súas respectivas
competencias, poderán subscribir contratos ou convenios con
outras entidades públicas e/ou privadas para a realización de
proxectos específicos de investigación ou innovación, que
permitan o desenvolvemento conxunto de novas solucións,
servizos ligados ao coñecemento, tecnoloxías ou produtos
sanitarios.
5. A Administración sanitaria impulsará, en coordinación coa
consellería competente en materia de I+D+I, e desenvolverá os
mecanismos de cooperación, colaboración e articulación de
redes tendentes a favorecer que o sector sanitario se converta
nun dos motores de desenvolvemento económico de Galicia en
termos de actividade produtiva, de xeración de emprego de
calidade, de incremento da produtividade e de achega ao
produto interior bruto de Galicia.
Nese sentido, co obxecto de impulsar a aplicación de
tecnoloxías emerxentes e do fomento da innovación
empresarial no ámbito sanitario e da promoción da mellora na
calidade dos servizos públicos de saúde, a Administración
sanitaria incentivará, na medida en que sexa posible, a
presentación de solucións innovadoras nas súas licitacións
baixo calquera modalidade de contratación pública de
innovación.
6. A Administración sanitaria adoptará medidas para fomentar o
investimento público e privado en actividades de investigación
e innovación sanitaria e/ou biosanitaria, de acordo co previsto
no artigo 35 da Lei 5/2013, do 30 de maio, de fomento da
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investigación e da innovación de Galicia, así como estimulará a
sensibilidade pola investigación en saúde pública entre os
sectores económicos, académicos e sociais.»

INFORME DA PONENCIA:
Dezanove. O capítulo III do título IX queda redactado como
segue:
«CAPÍTULO III
Da investigación e a innovación no Sistema público de saúde
de Galicia
Artigo 131. Principios xerais
1. A Administración sanitaria promoverá a investigación
biosanitaria, especialmente na súa vertente translacional, como
un instrumento para a mellora da saúde da poboación tendo en
conta as prioridades marcadas polos plans de investigación e
innovación vixentes en cada momento. Todos os centros e
servizos sanitarios estarán en disposición de favorecer e
desenvolver a investigación, e promoverán a cultura científica,
tecnolóxica e de innovación.
2. A Administración sanitaria tamén promoverá a valorización,
protección e a transferencia do amplo coñecemento xerado
polo seu persoal e/ou nos seus centros co obxecto de que os
resultados da investigación sexan transferidos á sociedade, así
como un modelo de innovación aberta orientado a impulsar a
creatividade, a cooperación e a aplicación no sistema sanitario
dos cambios que acheguen valor a pacientes e profesionais.
Dentro das medidas de valorización e transferencia do
coñecemento, a Administración sanitaria poderá conceder
licenzas ou ceder os seus dereitos de explotación sobre os
resultados da investigación a favor do seu persoal investigador
autor destes ou a favor dun terceiro sen vinculación co Sistema
público de saúde de Galicia, de conformidade co disposto no
artigo 34 da Lei 5/2013, do 30 de maio, de fomento da
investigación e da innovación de Galicia.
Tamén poderá crear ou participar en spin-off que teñan como
obxecto social realizar actividades relacionadas coa
investigación sanitaria ás que se lles outorgará unha licenza
para a explotación comercial dos resultados, nas condicións
que se establezan, e que deberá en todo caso axustarse ao
disposto na Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e
funcionamento da Administración xeral e do sector público
autonómico de Galicia, na Lei 5/2011, do 30 de setembro, do
patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia e na
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disposición adicional primeira da Lei 5/2013, do 30 de maio, de
fomento da investigación e da innovación de Galicia.
O persoal investigador que teña a consideración de inventor ou
autor dos resultados da investigación sanitaria poderá
participar nos beneficios obtidos pola consellaría competente
en materia de sanidade, polo Servizo Galego de Saúde ou
polas súas entidades instrumentais derivados da súa
explotación comercial, nos termos que se desenvolveran
regulamentariamente.
3. Neste mesmo contexto, a Administración sanitaria tamén
impulsará medidas para o desenvolvemento da transferencia
inversa do coñecemento que incluirán a posta de manifesto
polo sector produtivo das súas necesidades co fin de contribuír
a orientar as liñas e obxectivos da investigación dos centros
públicos de investigación sanitaria de cara a alcanzar un maior
impacto socioeconómico. Así mesmo, impulsaranse medidas
de transferencia do coñecemento non orientadas á
comercialización ou á explotación mercantil, como a creación
de espazos ou foros públicos comúns en materia de saúde
pública.
4. As autoridades públicas competentes en investigación e
sanidade establecerán o réxime de colaboración co Sistema
público de saúde de Galicia.
Pola súa parte, a consellaría competente en materia de
sanidade, o Servizo Galego de Saúde e as súas entidades
instrumentais, de conformidade coas súas respectivas
competencias, poderán subscribir contratos ou convenios con
outras entidades públicas e/ou privadas para a realización de
proxectos específicos de investigación ou innovación, que
permitan o desenvolvemento conxunto de novas solucións,
servizos ligados ao coñecemento, tecnoloxías ou produtos
sanitarios.
5. A Administración sanitaria impulsará, en coordinación coa
consellería competente en materia de I+D+i, e desenvolverá os
mecanismos de cooperación, colaboración e articulación de
redes tendentes a favorecer que o sector sanitario se converta
nun dos motores de desenvolvemento económico de Galicia en
termos de actividade produtiva, de xeración de emprego de
calidade, de incremento da produtividade e de achega ao
produto interior bruto de Galicia.
Nese sentido, co obxecto de impulsar a aplicación de
tecnoloxías emerxentes, o fomento da innovación empresarial
no ámbito sanitario e a promoción da mellora na calidade dos
servizos públicos de saúde, a Administración sanitaria
incentivará, na medida en que sexa posible, a presentación de
solucións innovadoras nas súas licitacións baixo calquera
modalidade de contratación pública de innovación.
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6. A Administración sanitaria adoptará medidas para fomentar o
investimento público e privado en actividades de investigación
e innovación sanitaria e/ou biosanitaria, de acordo co previsto
no artigo 35 da Lei 5/2013, do 30 de maio, de fomento da
investigación e da innovación de Galicia, así como estimulará a
sensibilidade pola investigación en saúde pública entre os
sectores económicos, académicos e sociais.»
6 bis. As consellarías competentes en materia de saúde e
de I+D+i crearán unha comisión conxunta de control que
avalíe os contratos, acordos, convenios e outras
colaboracións que se poidan establecer no eido da
investigación sanitaria, para velar pola transparencia e
polo fortalecemento do sistema público."

EMENDAS PRESENTADAS:
REXEITAD.

-Do G.P. En Marea.
Emenda nº12, de Substitución.
Débese substituír o texto do Título Dezanove polo seguinte:
"CAPÍTULO III
Da investigación biomédica no Sistema Público de Saúde de
Galicia
Artigo 131. Principios xerais.
1. A Administración sanitaria promoverá a investigación
biosanitaria como un instrumento para a mellora da saúde da
poboación tendo en conta as prioridades marcadas polo Plan
galego de investigación, desenvolvemento e innovación
tecnolóxica e polo Plan de saúde. Todos os centros e servizos
sanitarios estarán en disposición de favorecer e desenvolver a
investigación.
2. As autoridades públicas competentes en investigación e
sanidade establecerán o réxime de colaboración co Sistema
Público de Saúde de Galicia, que terá coma obxectivo último o
beneficio comunitario, social e público.
A Administración sanitaria tamén promoverá a valorización,
protección e a transferencia ao sistema público do amplo
coñecemento xerado polo seu persoal.

57

3. Estableceranse os mecanismos de coordinación do Plan
galego de investigación e desenvolvemento en materia
sanitaria co Plan galego de I+D+I.
Así mesmo, a Administración autonómica garantirá a
suficiencia financiera da investigación pública e as condicións
laborais das persoas investigadoras asegurando a estabilidade
que permita levar a cabo o desenvolvemento dos estudos e
proxectos.
4. A Administración sanitaria impulsará, en coordinación coa
consellería competente en materia de I+D+I, e desenvolverá os
mecanismos de cooperación, colaboración e articulación de
redes tendentes a favorecer que o sector sanitario se converta
nun dos motores de desenvolvemento económico de Galicia en
termos de actividade produtiva, de xeración de emprego de
calidade, de incremento da produtividade e de achega ao PIB
galego.

REXEITAD.

5. A Administración autonómica garantirá a transparencia nos
acordos de colaboración ou contratos con calquera outra
administración, entidade ou persoa física ou xurídica que
impliquen a utilización das infraestruturas e recursos materiais
e humanos do Sistema Público de Saúde."
__________________________________________
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego.
Emenda nº17, ao apartado 1, de Supresión.
Emenda de supresión. Dezanove

REXEITAD.

Suprimir todo o punto 1 do apartado Dezanove.
__________________________________________
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego.
Emenda nº18, ao apartado 2, de Supresión.
Emenda de supresión. Dezanove

REXEITAD.

Suprimir o punto 2 do apartado Dezanove.
__________________________________________
-Do G.P. Socialistas de Galicia.
Emenda nº27, ao apartado 2, de Modificación.
No punto dezanove débese modificar o número 2 do artigo 131,
que quedará redactado co seguinte contido:
"2. A Administración sanitaria tamén promoverá a valorización,
protección e a transferencia do amplo coñecemento xerado
polo seu persoal e/ou nos seus centros co obxecto de que os
resultados da investigación sexan transferidos á sociedade, así
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como un modelo de innovación aberta orientado a impulsar a
creatividade, a cooperación e a aplicación no sistema sanitario
dos cambios que acheguen valor a pacientes e profesionais.
A Administración sanitaria actuará conforme o disposto no
artigo 34 da Lei 5/2013, do 30 de maio, de fomento da
investigación e da innovación de Galicia, e o establecido na Lei
16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento
da Administración xeral e do sector público autonómico de
Galicia, na Lei 5/2011, do 30 de setembro, do patrimonio da
Comunidade Autónoma de Galicia e na disposición adicional
primeira da Lei 5/2013, do 30 de maio, de fomento da
investigación e da innovación de Galicia.
O persoal investigador que teña a consideración de inventor
ou autor dos resultados da investigación sanitaria poderá
participar nos beneficios obtidos pola consellería competente
en materia de sanidade, polo Servizo Galego de Saúde ou
polas súas entidades instrumentais derivados da explotación
comercial deles, nos termos que se desenvolverán
regulamentariamente."

REXEITAD.

REXEITAD.

__________________________________________
-Do G.P. Socialistas de Galicia.
Emenda nº28, ao apartado 3, de Modificación.
No punto dezanove débese modificar o número 3 do artigo 131,
que quedará redactado co seguinte contido:
"3. A Administración sanitaria tamén impulsará medidas para o
desenvolvemento da transferencia inversa do coñecemento de
cara a alcanzar un maior impacto socioeconómico. Así mesmo,
impulsaranse medidas de transferencia do coñecemento non
orientadas á comercialización ou á explotación mercantilizada."
__________________________________________
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego.
Emenda nº19, ao apartado 3, de Modificación.
Emenda de modificación. Dezanove
Modifícase o punto 3, quedando redactado como segue:
"Impulsaranse medidas de transferencia do coñecemento non
orientadas á comercialización ou á explotación mercantilizada,
como a creación de espazos ou foros públicos comúns en
materia de saúde pública."
__________________________________________

59

REXEITAD.

REXEITAD.

-Do G.P. Socialistas de Galicia.
Emenda nº29, ao apartado 4, de Modificación.
No punto dezanove débese modificar o número 4 do artigo 131,
que quedará redactado co seguinte contido:
"4. As autoridades públicas competentes en investigación e
sanidade establecerán o réxime de colaboración co Sistema
Público de Saúde de Galicia."
__________________________________________
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego.
Emenda nº20, ao apartado 4, de Supresión.
Emenda de supresión. Dezanove

REXEITAD.

REXEITAD.

Suprimir o segundo parágrafo do punto 4 do apartado
Dezanove.
__________________________________________
-Do G.P. Socialistas de Galicia.
Emenda nº30, ao apartado 5, de Modificación.
No punto dezanove débese modificar o número 5 do artigo 131,
que quedará redactado co seguinte contido:
"5. A Administración sanitaria impulsará, en coordinación coa
consellería competente en materia de I+D+i, e desenvolverá os
mecanismos de cooperación, colaboración e articulación de
redes tendentes a favorecer que o sector sanitario se converta
nun dos motores de desenvolvemento económico de Galicia en
termos de actividade produtiva, de xeración de emprego de
calidade, de incremento da produtividade e de achega ao
produto interior bruto de Galicia."
__________________________________________
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego.
Emenda nº21, ao apartado 5, de Supresión.
Emenda supresión. Dezanove

REXEITAD.

Suprimir o texto do segundo parágrafo do punto 5 do apartado
Dezanove que vai despois de "licitacións".
__________________________________________
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego.
Emenda nº22, ao apartado 6, de Supresión.
Emenda de supresión. Dezanove
Suprimir o punto 6 do apartado Dezanove.
__________________________________________
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ACEPTADA

-Do G.P. Socialistas de Galicia.
Emenda nº31, ao apartado 6, de Modificación.
No punto dezanove débese modificar no número 6 do artigo
131, que quedará redactado co seguinte contido:
"6. As consellerías competentes en materia de saúde e de
I+D+i crearán unha comisión conxunta de control que avalíe os
contratos, acordos, convenios e outras colaboracións que se
poidan establecer no eido da investigación sanitaria, para velar
pola transparencia e o fortalecemento do sistema público."
__________________________________________
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TEXTO DO PROXECTO:
Vinte. Engádese un título XI, que queda redactado como
segue:
«TÍTULO XI
Da Comisión Interdepartamental en Materia de Educación e
Saúde
Artigo 138. Creación da Comisión Interdepartamental en
Materia de Educación e Saúde
Coa finalidade de establecer de forma permanente a
coordinación e o impulso necesarios para o desenvolvemento
de iniciativas de promoción, protección e educación para a
saúde, e atendendo aos principios de eficacia, eficiencia e
participación, créase a Comisión Interdepartamental en Materia
de Educación e Saúde.
Artigo 139. Composición e funcionamento
1. A composición da Comisión Interdepartamental en Materia
de Educación e Saúde, da que formarán parte as persoas
titulares das consellerías con competencia en materia
educativa e sanitaria, regularase por decreto do Consello da
Xunta.
2. As normas xerais de organización e funcionamento desta
comisión estableceranse por orde conxunta das consellerías
competentes en materia educativa e sanitaria.
3. Na composición deste órgano procurarase unha composición
paritaria de mulleres e homes.
Artigo 140. Funcións
Son funcións da Comisión Interdepartamental en Materia de
Educación e Saúde as seguintes:
a) A análise dos estudos dos problemas de saúde relevantes e
a súa incidencia no ámbito educativo.
b) A aprobación ou proposta, de ser o caso, de liñas de
actuación preferentes.
c) A coordinación dos diferentes recursos existentes para
acadar unha maior eficiencia na promoción da saúde no ámbito
educativo.
d) A coordinación das intervencións relacionadas coa
protección da saúde; en particular, aquelas orientadas á
seguridade alimentaria e á protección fronte a riscos
ambientais.
e) A coordinación dos programas desenvolvidos para a
atención aos/ás escolares con necesidades especiais de
saúde.
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f) Aqueloutras que veñan establecidas por disposicións
normativas de carácter xeral.»
INFORME DA PONENCIA:
Vinte. Engádese un título XI, que queda redactado como
segue:
«TÍTULO XI
Da Comisión Interdepartamental en Materia de Educación e
Saúde
Artigo 138. Creación da Comisión Interdepartamental en
Materia de Educación e Saúde
Coa finalidade de establecer de forma permanente a
coordinación e o impulso necesarios para o desenvolvemento
de iniciativas de promoción, protección e educación para a
saúde, e atendendo aos principios de eficacia, eficiencia e
participación, créase a Comisión Interdepartamental en Materia
de Educación e Saúde.
Artigo 139. Composición e funcionamento
1. A composición da Comisión Interdepartamental en Materia
de Educación e Saúde, da que formarán parte as persoas
titulares das consellarías con competencia en materia
educativa e sanitaria, regularase por decreto do Consello da
Xunta.
2. As normas xerais de organización e funcionamento desta
comisión estableceranse por orde conxunta das consellarías
competentes en materia educativa e sanitaria.
3. Na composición deste órgano procurarase unha composición
paritaria de mulleres e homes.
Artigo 140. Funcións
Son funcións da Comisión Interdepartamental en Materia de
Educación e Saúde as seguintes:
a) A análise dos estudos dos problemas de saúde relevantes e
a súa incidencia no ámbito educativo.
b) A aprobación ou proposta, de ser o caso, de liñas de
actuación preferentes.
c) A coordinación dos diferentes recursos existentes para
acadar unha maior eficiencia na promoción da saúde no ámbito
educativo.
d) A coordinación das intervencións relacionadas coa
protección da saúde; en particular, aquelas orientadas á
seguridade alimentaria e á protección fronte a riscos
ambientais.
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e) A coordinación dos programas desenvolvidos para a
atención aos escolares e ás escolares con necesidades
especiais de saúde.
f) Aqueloutras que veñan establecidas por disposicións
normativas de carácter xeral.»

EMENDAS PRESENTADAS:
REXEITAD.

-Do G.P. En Marea.
Emenda nº13, de Substitución.
Débese substituír o texto do artigo 139 do Título Vinte polo
seguinte:
"Artigo 139. Composición e funcionamento
1. A composición da Comisión, da que formarán parte as
persoas titulares das consellerías con competencia en materia
educativa e sanitaria, regularase por decreto do Consello da
Xunta e contará, de xeito relevante, con profesionais
especialistas en medicina e enfermaría comunitaria, así como
con profesionais de educación, traballo social e pedagoxía.
2. As normas xerais de organización e funcionamento da
Comisión estableceranse por orde conxunta das consellerías
competentes en materia educativa e sanitaria.
3. Na composición deste órgano será obrigada a paridade entre
mulleres e homes.”

REXEITAD.

__________________________________________
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego.
Emenda nº23, de Modificación.
Emenda de modificación. Vinte

REXEITAD.

No punto 3 do artigo 139 ao que se refire o apartado
Vinte, substituír: “procurarase”, por: “terá”.
__________________________________________
-Do G.P. Socialistas de Galicia.
Emenda nº32, ao apartado 139.3 bis), de Adición.
No punto vinte débese engadir un novo número no artigo 139
que quedará redactado co seguinte contido:
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"3 bis. De todas as reunións realizadas levantarase a
correspondente acta, e garantirase que estea con dilixencia á
disposición xeral na páxina web da Xunta de Galicia."
__________________________________________
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INFORME DA PONENCIA:
Disposición adicional única.
Referencias á atención
hospitalaria
As referencias ao termo "atención especializada" que
figuran nos artigos 10, 12, 48, 50, 51 e 97, así como no
parágrafo sexto do apartado IV da exposición de motivos,
quedan substituídas por "atención hospitalaria".
EMENDAS PRESENTADAS:
ACEPTADA

-Do G.P. Popular de Galicia.
Emenda nº4, de Modificación.
Débese incluír un novo apartado Vinte bis co seguinte contido:
"Vinte bis. As referencias ao termo 'atención especializada' que
figuran nos artigos 10, 12, 48, 50, 51 e 97, así como no
parágrafo sexto do apartado 4 da exposición de motivos,
quedan substituídas por 'atención hospitalaria'."
__________________________________________
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INFORME DA PONENCIA:
MANTENSE O TEXTO DO PROXECTO
EMENDAS PRESENTADAS:
REXEITAD.

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego.
Emenda nº27, de Adición.
Emenda de adición. Disposición adicional primeira
Engadir unha nova disposición adicional primeira co seguinte
texto:
"Disposición adicional primeira.
Procederase, no prazo máximo de seis meses, ao
desenvolvemento regulamentario dos órganos de dirección e
xestión das áreas sanitarias ao que se refire o apartado 5 do
artigo 92, no que se establecerá unha xerencia diferenciada
para a atención especializada e a atención primaria de cada
unha delas, con capacidade executiva, máxima autonomía
na xestión de recursos humanos, económicos e de
planificación asistencial; e estableceranse os mecanismos de
coordinación entre elas."
__________________________________________
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INFORME DA PONENCIA:
MANTENSE O TEXTO DO PROXECTO
EMENDAS PRESENTADAS:
REXEITAD.

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego.
Emenda nº28, de Adición.
Emenda de adición. Disposición adicional segunda
Engadir unha nova disposición adicional segunda co seguinte
texto:
"Disposición adicional segunda
Os órganos de participación social establecidos na Lei 8/2008
constituiranse e procederase á súa convocatoria no prazo
máximo de seis meses desde a entrada en vigor desta lei."
__________________________________________
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INFORME DA PONENCIA:
MANTENSE O TEXTO DO PROXECTO
EMENDAS PRESENTADAS:
REXEITAD.

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego.
Emenda nº29, de Adición.
Emenda de adición. Disposición adicional terceira
Engadir unha nova disposición adicional terceira co seguinte
texto:
"Disposición adicional terceira. Estatuto xurídico do persoal do
Sistema Público de Saúde.
No prazo máximo de tres meses desde a aprobación desta lei
iniciaranse no ámbito da mesa sectorial as negociacións para
desenvolver a Lei do Estatuto xurídico dos empregados e
empregadas públicas de saúde de Galicia, establecido no
punto 3 do artigo 109 da Lei 8/2008."
__________________________________________
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INFORME DA PONENCIA:
MANTENSE O TEXTO DO PROXECTO
EMENDAS PRESENTADAS:
REXEITAD.

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego.
Emenda nº30, de Adición.
Emenda de adición. Disposición adicional cuarta
Engádese unha nova disposición adicional cuarta co seguinte
texto:
"Disposición adicional cuarta. Planificación de recursos
humanos.
No prazo máximo de seis meses desde a aprobación desta lei,
o Sergas elaborará o decreto de integración do persoal
establecido no apartado 5 do artigo 112."
__________________________________________
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INFORME DA PONENCIA:
MANTENSE O TEXTO DO PROXECTO
EMENDAS PRESENTADAS:
REXEITAD.

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego.
Emenda nº31, de Adición.
Emenda de adición. Disposición adicional quinta
Engádese unha nova disposición adicional quinta co seguinte
texto:
"Disposición adicional quinta
No prazo de seis meses procederase ao inicio dos trámites
necesarios co fin de que se produza a reversión ao Servizo
Galego de Saúde do Centro de Transfusión de Sangue, do
061, do Ingo, así como da empresa pública Galaria, aos que se
fai referencia no artigo 92.6 da Lei 8/2008, de saúde de
Galicia."
__________________________________________
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INFORME DA PONENCIA:
MANTENSE O TEXTO DO PROXECTO
EMENDAS PRESENTADAS:
REXEITAD.

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego.
Emenda nº32, de Adición.
Emenda de adición. Disposición adicional sexta
Engádese unha nova disposición adicional sexta co seguinte
texto:
"Disposición adicional sexta
No prazo máximo dun ano procederase ao desenvolvemento
regulamentario do Mapa Sanitario de Galicia, que prevé o
artigo 67 da Lei 8/2008, de saúde de Galicia, logo da
negociación e consenso cos axentes políticos, sociais e
sindicais."
__________________________________________
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TEXTO DO PROXECTO:
Disposición transitoria primeira.
Ordenación territorial
transitoria
Mentres non se desenvolva regulamentariamente a ordenación
territorial do Sistema público de saúde de Galicia prevista na
presente lei, o ámbito xeográfico das áreas, distritos e zonas
sanitarias respectará e terá en conta as actuais estruturas
organizativas de xestión integrada. Para tal efecto, mentres non
se desenvolva a estrutura orgánica dos dispositivos territoriais
previstos nesta lei, actuarán como xestores das respectivas
estruturas sanitarias os órganos das actuais estruturas
organizativas de xestión integrada.
INFORME DA PONENCIA:
MANTENSE O TEXTO DO PROXECTO
EMENDAS PRESENTADAS:
REXEITAD.

REXEITAD.

-Do G.P. Socialistas de Galicia.
Emenda nº33, de Supresión.
Suprimir a Disposición transitoria primeira.
__________________________________________
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego.
Emenda nº24, de Supresión.
Emenda de supresión. Disposición transitoria primeira

REXEITAD.

Suprimir o texto da Disposición transitoria primeira.
__________________________________________
-Do G.P. En Marea.
Emenda nº14, de Substitución.
Débese substituír o texto da Disposición transitoria primeira
polo seguinte:
"Disposición
transitoria.

transitoria

primeira.

Ordenación

territorial

Mentres non se desenvolva regulamentariamente a ordenación
territorial do Sistema Público de Saúde de Galicia prevista
nesta lei, o ámbito xeográfico das áreas e zonas sanitarias
respectará e terá en conta as actuais estruturas organizativas.”
__________________________________________
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TEXTO DO PROXECTO:
Disposición transitoria segunda.
Réxime transitorio dos
órganos de participación social existentes
Os actuais órganos de participación social desenvolverán as
funcións previstas nesta lei, coa composición e de acordo coas
regras de funcionamento actuais, ata a entrada en vigor do
desenvolvemento regulamentario previsto nela.
INFORME DA PONENCIA:
MANTENSE O TEXTO DO PROXECTO
EMENDAS PRESENTADAS:
REXEITAD.

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego.
Emenda nº25, de Supresión.
Emenda de supresión. Disposición transitoria segunda

REXEITAD.

Suprimir o texto da Disposición transitoria segunda.
__________________________________________
-Do G.P. Socialistas de Galicia.
Emenda nº34, de Adición.
Débese engadir ao final da Disposición transitoria segunda o
seguinte contido:
Engadir in fine: "o cal debe ser aprobado por decreto no prazo
máximo de seis meses."
__________________________________________
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INFORME DA PONENCIA:
MANTENSE O TEXTO DO PROXECTO
EMENDAS PRESENTADAS:
REXEITAD.

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego.
Emenda nº26, de Adición.
Emenda de adición. Disposición transitoria segunda bis
"Disposición transitoria segunda bis
No prazo máximo dun ano crearase a categoría de persoal
investigador dentro das categorías estatutarias do persoal do
Sergas."
__________________________________________
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TEXTO DO PROXECTO:
Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa
Quedan derrogadas todas cantas normas de igual ou inferior
rango se opoñan ao establecido nesta lei e, en particular, a Lei
13/1992, do 9 de novembro, de revisión do mapa sanitario para
crear a área de saúde do Salnés.
INFORME DA PONENCIA:
MANTENSE O TEXTO DO PROXECTO
EMENDAS PRESENTADAS:
REXEITAD.

-Do G.P. En Marea.
Emenda nº15, de Substitución.
Débese substituír
única polo seguinte:

o

texto

da

Disposición derrogatoria

“Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa.
Quedan derrogadas todas cantas normas de igual ou inferior
rango se opoñan ao establecido nesta lei e, en particular, o
Decreto 168/2010, do 7 de outubro, polo que se regula a
estrutura organizativa de xestión integrada do Servizo Galego
de Saúde.”

REXEITAD.

__________________________________________
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego.
Emenda nº33, de Supresión.
Emenda de supresión. Disposición derrogatoria única
Débese suprimir o seguinte texto:
"e, en particular, a Lei 13/1992, do 9 de novembro, de revisión
do Mapa sanitario para crear a Área de Saúde do Salnés."
__________________________________________
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TEXTO DO PROXECTO:
Disposición derradeira primeira. Habilitación normativa
Facúltase o Consello da Xunta para ditar as disposicións
regulamentarias necesarias para o axeitado desenvolvemento
desta lei.
INFORME DA PONENCIA:
MANTENSE O TEXTO DO PROXECTO
EMENDAS PRESENTADAS:
REXEITAD.

-Do G.P. Socialistas de Galicia.
Emenda nº35, de Modificación.
Débese modificar a Disposición derradeira primeira que
quedará redactada co seguinte contido:
"Disposición derradeira primeira. Habilitación normativa
Facúltase o Consello da Xunta para ditar no prazo máximo de
seis meses as disposicións regulamentarias necesarias para o
axeitado desenvolvemento desta lei."
__________________________________________

77

TEXTO DO PROXECTO:
Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor
Esta lei entrará en vigor aos vinte días da súa publicación no
Diario Oficial de Galicia.

INFORME DA PONENCIA:
MANTENSE O TEXTO DO PROXECTO
EMENDAS PRESENTADAS:
NON SE PRESENTARON EMENDAS
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INFORME DA PONENCIA:
MANTENSE O TEXTO DO PROXECTO
EMENDAS PRESENTADAS:
REXEITAD.

-Do G.P. Socialistas de Galicia.
Emenda nº36, de Adición.
Débese engadir un anexo (despois da Disposición derradeira
segunda), que quedará redactado co seguinte contido:
"Anexo I. Catálogo de Servizos Sanitarios Mínimos de Galicia
• Alergoloxía
• Análises clínicas
• Anatomía patolóxica
• Anestesia e reanimación
• Aparato dixestivo
• Atención sanitaria domiciliaria
• Bioquímica clínica
• Cardioloxía
• Cirurxía xeral e dixestiva
• Cirurxía maior ambulatoria
• Cirurxía menor ambulatoria
• Cirurxía ortopédica e traumatoloxía
• Coidados intensivos neonatais
• Coidados intermedios neonatais
• Coidados paliativos
• Dermatoloxía
• Diálese
• Endocrinoloxía
• Enfermería xeral
• Enfermería obstétrico-xinecolóxica (matrona)
• Extracción de órganos
• Farmacia
• Fisioterapia
• Xinecoloxía
• Hematoloxía clínica
• Hospital de día
• Implantación de tecidos
• Laboratorio de hematoloxía
• Medicina interna
• Medicina preventiva
• Microbioloxía e parasitoloxía
• Nefroloxía
• Pneumoloxía
• Neuroloxía
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• Obstetricia
• Obtención de mostras
• Obtención de tecidos
• Oftalmoloxía
• Otorrinolaringoloxía
• Oncoloxía
• Pediatría
• Planificación familiar
• Psicoloxía clínica
• Psiquiatría
• Radiodiagnóstico
• Rehabilitación
• Reumatoloxía
• Servizo de transfusión
• Tele-radiodiagnóstico
• Tratamento da dor
• Urxencias
• Uroloxía
• Vacinación"
__________________________________________
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TEXTO DO PROXECTO:
Exposición de motivos.
I
A Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia, configura o
Sistema Público de Saúde de Galicia como o conxunto de
recursos, medios organizativos, actividades, servizos e
prestacións públicas que teñen por finalidade a promoción e a
protección da saúde, a prevención da enfermidade, a
asistencia sanitaria, a rehabilitación e a reinserción social, todo
iso desde unha perspectiva de asistencia sanitaria integral e
funcionalmente articulada. Desde esta perspectiva, o Sistema
Público de Saúde de Galicia está composto polas persoas, as
institucións
e
os
recursos
públicos
organizados
coordinadamente e conforme coas directrices de política
sanitaria establecidas para mellorar a saúde da poboación. En
consecuencia, a visión do Sistema Público de Saúde de Galicia
está dirixida a traballar para acadar un sistema asistencial que
obteña resultados satisfactorios para a cidadanía de Galicia, a
través dos/as profesionais do sistema sanitario e cunha
organización sanitaria eficiente.
Coa finalidade de avanzar na consecución destes obxectivos, a
través desta lei introdúcense as modificacións necesarias na
Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia. Estas
modificacións refírense aos órganos de participación social,
fundamentalmente a través do Consello Galego de Saúde, de
ámbito comunitario, dos consellos de saúde de área, dos
consellos de saúde de distrito e do Consello Asesor de
Pacientes; ao concepto de «autoridade sanitaria»; ao modelo
de organización territorial do Sistema Público de Saúde de
Galicia en áreas, distritos e zonas sanitarias; ao concurso de
traslados como procedemento de provisión no ámbito dos
centros e institucións sanitarias, e aos itinerarios profesionais; á
docencia, investigación e innovación; e ao establecemento
dunha comisión interdepartamental en materia de educación e
saúde.
II
No relativo á ordenación territorial do Sistema Público de
Saúde de Galicia, cómpre partir de que a Lei 14/1986, do 25 de
abril, xeral de sanidade, no seu artigo 56, de carácter básico,
prevé que as comunidades autónomas delimitarán e
constituirán no seu territorio demarcacións denominadas
«áreas de saúde» como estruturas fundamentais do sistema
sanitario, responsabilizadas da xestión unitaria dos centros e
establecementos do servizo de saúde da comunidade
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autónoma na súa demarcación territorial e das prestacións
sanitarias e programas sanitarios que eles deben desenvolver.
De acordo con tal previsión, a Lei 8/2008, do 10 de xullo, como
xa o fixera a súa antecesora Lei 7/2003, do 9 de decembro, de
ordenación sanitaria de Galicia, prevé a división en áreas
sanitarias como demarcacións territoriais equivalentes ás áreas
de saúde recollidas no artigo 56 da Lei 14/1986, do 25 de abril.
Agora ben, na nosa Comunidade Autónoma, malia a existencia
formal de once áreas sanitarias —de acordo co sinalado nos
decretos 55/1989, do 5 de abril, polo que se aproba a revisión
do Mapa sanitario de Galicia; 50/1992, do 19 de febreiro, polo
que se crea a área de saúde do Barco de Valdeorras, e
324/1992, do 19 de novembro, polo que se crea a Área de
Saúde do Salnés—, o certo é que a posta en marcha, a partir
do Decreto 168/2010, do 7 de outubro, polo que se regula a
estrutura organizativa de xestión integrada do Servizo Galego
de Saúde, das denominadas estruturas organizativas de
xestión integrada (en adiante EOXI) e a experiencia acumulada
desde a súa creación puxeron de manifesto que na actualidade
a división territorial e funcional fundamental na que se asenta o
Sistema Público de Saúde de Galicia está ligada á delimitación
territorial das sete EOXI existentes. Tal circunstancia impón a
necesaria adecuación a tal realidade do marco normativo
existente mediante a modificación do artigo 68 da referida lei co
fin de incluír no dito precepto as áreas sanitarias nas que
queda estruturado o Sistema Público de Saúde de Galicia e
facer coincidir a súa delimitación territorial, segundo o ata aquí
exposto, coa das actuais EOXI.
Esta delimitación respecta as exixencias da normativa básica
estatal. Así, se ben o número 5 do artigo 56 da Lei 14/1986, do
25 de abril, prevé, como regra xeral, que a área de saúde
estenderá a súa acción a unha poboación non inferior a
200.000 habitantes nin superior a 250.000, o mesmo número
configura tal regra sen prexuízo das excepcións necesarias,
atendidos os factores expresados no número 4 do mesmo
precepto. É dicir, como ten manifestado a xurisprudencia, o
número 5 do artigo 56 recolle un criterio flexible ao admitir
todas aquelas excepcións que procedan tendo en conta os
factores enumerados no número 4 do mesmo precepto, polo
que dispoñen as comunidades autónomas dunha marxe de
apreciación do conxunto dos aspectos que conforman cada un
deses factores de cada ámbito territorial.
Neste sentido, a actual configuración territorial dos servizos
sanitarios a través das EOXI xa ten en conta os factores
xeográficos,
socioeconómicos,
demográficos,
laborais,
epidemiolóxicos, culturais, climatolóxicos e de dotación de vías
e medios de comunicación, así como as instalacións sanitarias
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presentes, de modo que a división en sete áreas sanitarias
recollida con esta modificación, ao coincidir coa delimitación
territorial das EOXI actualmente existentes, respecta os
criterios delimitadores contidos na normativa básica estatal, e
permite o cumprimento nelas dos obxectivos previstos na
mencionada normativa.
Coa finalidade de manter a continuidade do sistema público de
saúde existente na actualidade é preciso realizar a
modificación normativa que se sinala. A delimitación territorial
das áreas sanitarias coincidirá co actual ámbito das EOXI: A
Coruña; Santiago de Compostela; Ferrol; Lugo, Cervo e
Monforte de Lemos; Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras;
Pontevedra e O Salnés; e Vigo. Manterán a mesma
configuración territorial que se establece nos decretos de
creación de cada unha das EOXI. Por tal motivo, a división en
sete áreas sanitarias que se propón xa ten en conta os criterios
configuradores previstos legalmente, e responde ás
características de distribución da poboación da nosa
Comunidade Autónoma.
A articulación do sistema público de saúde existente unido ás
modificacións na pirámide demográfica da poboación de
Galicia obrigan a revisar a división actual, para dar paso, xunto
ás áreas sanitarias, a unha división máis ampla na que se
consideran os distritos sanitarios.
Os distritos configuraranse como divisións territoriais das áreas,
e constituirán un marco de referencia para a coordinación da
actividade da atención primaria, hospitalaria e sociosanitaria
que se establecerá ao redor do hospital existente no seu
ámbito territorial. Segundo este criterio haberá catorce distritos
sanitarios, que toman como referencia a institución hospitalaria
existente no seu ámbito territorial. Os distritos indicados serán
os seguintes: A Barbanza, A Coruña, A Mariña, Cee, Ferrol,
Lugo, Monforte de Lemos, O Barco de Valdeorras, Ourense, O
Salnés, Pontevedra, Santiago de Compostela, Verín e Vigo.
O establecemento dun novo mapa sanitario de Galicia
realizarase a partir das divisións indicadas.
Mediante esta modificación do articulado da Lei 8/2008, do 10
de xullo, de saúde de Galicia, preténdese acadar unha óptima
utilización dos recursos dispoñibles, tanto humanos como
materiais, dentro do ámbito territorial da área sanitaria e que,
ao mesmo tempo, favoreza que a poboación galega dispoña en
todo momento dunha organización sanitaria eficiente.
III
A participación social no ámbito sanitario é un dos principios
reitores do Sistema Público de Saúde de Galicia, establecido
no artigo 32 da Lei 8/2008, do 10 de xullo, ademais dun dos
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criterios básicos establecidos na Lei 14/1986, do 25 de abril,
xeral de sanidade. A configuración básica dos órganos de
participación vén establecida nesa norma estatal, e a Lei
8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia, reproduce con
similar criterio o establecido na norma básica.
A modificación que se realiza ten como finalidade simplificar a
regulación destes órganos de participación social. Nestes
órganos estarán representados, necesariamente, os concellos
incluídos no ámbito territorial respectivo, os colexios oficiais de
profesionais sanitarios, as asociacións de pacientes, así como
as organizacións empresariais, as organizacións sindicais e
outras entidades e organizacións do ámbito sanitario. A
participación de representantes destas entidades é
fundamental para que os órganos de xestión sanitaria dispoñan
da visión e percepción da sociedade no referido ao servizo
sanitario.
Será un decreto aprobado polo Consello da Xunta de Galicia o
que estableza a composición efectiva, o funcionamento e o
réxime xurídico dos órganos de participación social.
En relación coa remisión ao desenvolvemento regulamentario
do Consello Asesor de Pacientes mediante unha norma co
rango de orde, esta opción xustifícase no feito de que tanto a
creación do órgano como a súa regulación xa se conteñen
nunha disposición regulamentaria con rango de orde (Orde do
22 de agosto de 2011).
IV
O artigo 33 da Lei 8/2008, do 10 de xullo, determina a
condición de autoridade sanitaria. A modificación deste artigo
realízase para concretar que teñen esa condición as persoas
responsables das funcións e competencias que lle
corresponden á inspección sanitaria e de saúde pública. Desta
forma, ademais das persoas con funcións inspectoras que se
integran nos servizos de inspección, terán a consideración de
autoridade sanitaria, no exercicio das súas funcións, as
persoas titulares dos respectivos órganos administrativos dos
que dependen orgánica e funcionalmente, así como as persoas
titulares das xefaturas territoriais da consellería competente en
materia de sanidade.
O artigo 37 da Lei 8/2008, do 10 de xullo, establece que o
persoal que realiza funcións de inspección no ámbito sanitario
terá o carácter de autoridade sanitaria. Nas competencias que
dispón a consellería competente en materia de sanidade hai
que diferenciar dúas funcións que realizan os órganos
encargados da inspección: por un lado, a inspección e control
da actividade sanitaria, que se regula no Decreto 53/2014, do
16 de abril, de ordenación da inspección dos servizos
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sanitarios da Comunidade Autónoma de Galicia; e, por outro,
as funcións que corresponden ás competencias de control da
saúde pública. Por este motivo é necesario modificar o texto do
artigo 37 indicando que as facultades que se establecen
corresponden igualmente ao persoal con funcións inspectoras
no ámbito da saúde pública, xa que a redacción preexistente
facía referencia unicamente á inspección «no ámbito sanitario»
e non no da saúde pública.
En relación co persoal inspector, a experiencia ten posto en
evidencia a necesidade de que poida desenvolver unha
actividade plena, o que implica a posibilidade de dar resposta e
abordar de xeito inmediato situacións de risco para a saúde.
Por isto, a lei recoñécelle a posibilidade de adoptar,
motivadamente, medidas necesarias e proporcionadas que
poden implicar a inmobilización de produtos ou a suspensión
temporal de actividades, entre outras. Estas actuacións
adoptaranse con todas as medidas legais que garantan un
pronunciamento expreso da autoridade competente para a
iniciación do procedemento.
A modificación tamén atinxe á consideración como infracción
moi grave de calquera tipo de resistencia, ameaza, coacción e
represalia sobre as autoridades sanitarias e os seus axentes
así como de calquera forma de violencia exercida sobre os/as
profesionais do Sistema Sanitario Público de Galicia, coa
extensión da protección a estes últimos aínda que non teñen a
condición de autoridade sanitaria.
V
Engádese no artigo 107 unha nova función que corresponderá
á consellería competente en materia de sanidade, consistente
no fomento da avaliación do impacto en saúde das políticas
públicas, entendida, segundo indica a mesma Organización
Mundial da Saúde, como unha combinación de procedementos,
métodos e ferramentas a través das que se pode avaliar unha
política, un programa ou un proxecto en relación cos seus
efectos potenciais sobre a saúde da poboación e coa
distribución de tales efectos.
VI
Respecto do título VIII, relativo ás empregadas e aos
empregados públicos do Sistema Público de Saúde de Galicia,
en materia de provisión establécese a posibilidade de que a
convocatoria de concursos de traslados poida manter a súa
vixencia no tempo a través de resolucións de adxudicación
sucesiva e periódica. Así mesmo, introdúcese o concepto de
itinerario profesional, o cal poderá ser tido en conta para a
estruturación dos sistemas de selección e provisión.
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VII
O título IX da Lei 8/2008, do 10 de xullo, foi modificado na súa
meirande parte pola Lei 14/2013, do 26 de decembro, de
racionalización do sector público autonómico, a cal autorizou a
creación da Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento
en Saúde, e quedou derrogado posteriormente todo o
articulado dos capítulos II e IV pola Lei 1/2015, do 1 de abril, de
garantía da calidade dos servizos públicos e da boa
administración. A modificación que agora se realiza, atinxe á
rúbrica do título, para engadir a innovación, e aos artigos 125 e
131.
O artigo 125 modifícase para recoller expresamente que a
consellería competente en materia de sanidade establecerá os
mecanismos necesarios para garantir o recoñecemento do
exercicio das titorías e demais actividades docentes dos/as
profesionais do Sistema Público de Saúde de Galicia.
A consellería competente en materia de sanidade e o Servizo
Galego de Saúde desenvolverán actuacións de formación
continuada dos/as profesionais sanitarios contando para iso
coa colaboración dunha entidade pública especializada. O
artigo 131, que se modifica, establece os principios básicos
para a regulación da investigación, a transferencia de
coñecemento e o réxime de colaboración co Sistema Público
de Saúde de Galicia. Igualmente, establécense os mecanismos
de coordinación necesarios para que o sector sanitario sexa un
dos motores do desenvolvemento económico de Galicia.
VIII
Engádese, finalmente, un novo título XI para crear a Comisión
Interdepartamental en Materia de Educación e Saúde.
Establécese en tres artigos a regulación básica relativa á
finalidade, á composición e ás funcións dese órgano, que ten
como obxectivo a coordinación da actuación entre as
consellerías competentes en materia de sanidade e educación
no desenvolvemento de iniciativas de promoción, protección e
educación para a saúde.
Principalmente, este órgano que se crea estudará os
problemas de saúde relevantes e a súa incidencia no ámbito
educativo, e realizará as propostas de actuación que estime
necesarias para acadar unha maior eficiencia na promoción da
saúde no ámbito educativo.
Tamén se optou polo establecemento, mediante orde conxunta,
das normas de organización e funcionamento, por considerar
que o dito instrumento é o máis acaído para a regulación deste
tipo de cuestións, sen necesidade de acudir a unha norma
emanada do Consello da Xunta.
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IX
Esta modificación da Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de
Galicia, adecúase ao establecido no artigo 129 da Lei 39/2015,
do 1 de outubro, de procedemento administrativo común das
administracións públicas, en relación cos principios de
necesidade, eficacia, proporcionalidade, seguridade xurídica,
transparencia e eficiencia.
Na modificación que se realiza cúmprense os principios de
necesidade e eficacia, xa que están claramente identificados os
fins perseguidos por esta, existen razóns de interese xeral,
tanto na modificación da participación cidadá como na división
territorial da asistencia sanitaria, e a modificación da Lei
8/2008, do 10 de xullo, é o medio máis adecuado para acadar
os obxectivos de mellora do Sistema Público de Saúde de
Galicia. Esta regulación é imprescindible para establecer tanto
a división territorial nos termos indicados como os órganos de
participación social, co que se adecúa ao principio de
proporcionalidade. A norma é coherente coas competencias da
Comunidade Autónoma de Galicia en materia de organización
da asistencia sanitaria e é coherente co resto da normativa da
materia, polo que garante o cumprimento do principio de
seguridade xurídica.
En canto ao principio de transparencia, na elaboración da lei
facilitouse a participación activa dos potenciais destinatarios,
permitindo o acceso actualizado á normativa en vigor e á
documentación xerada na elaboración da nova disposición
(artigo 7 da Lei 19/2013, de transparencia, acceso á
información e bo goberno). No expediente consta acreditada
tanto a información pública como a audiencia sectorial.
En canto ao principio de eficiencia, a iniciativa procura
racionalizar a xestión dos recursos públicos e non supón
incremento de cargas.
INFORME DA PONENCIA:
Exposición de motivos.
I
A Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia, configura o
Sistema público de saúde de Galicia como o conxunto de
recursos, medios organizativos, actividades, servizos e
prestacións públicas que teñen por finalidade a promoción e a
protección da saúde, a prevención da enfermidade, a
asistencia sanitaria, a rehabilitación e a reinserción social, todo
iso desde unha perspectiva de asistencia sanitaria integral e
funcionalmente articulada. Desde esta perspectiva, o Sistema
público de saúde de Galicia está composto polas persoas, as
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institucións
e
os
recursos
públicos
organizados
coordinadamente e conforme coas directrices de política
sanitaria establecidas para mellorar a saúde da poboación. En
consecuencia, a visión do Sistema público de saúde de Galicia
está dirixida a traballar para acadar un sistema asistencial que
obteña resultados satisfactorios para a cidadanía de Galicia, a
través dos profesionais e das profesionais do sistema
sanitario e cunha organización sanitaria eficiente.
Coa finalidade de avanzar na consecución destes obxectivos, a
través desta lei introdúcense as modificacións necesarias na
Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia. Estas
modificacións refírense aos órganos de participación social,
fundamentalmente a través do Consello Galego de Saúde, de
ámbito comunitario, dos consellos de saúde de área, dos
consellos de saúde de distrito e do Consello Asesor de
Pacientes; ao concepto de «autoridade sanitaria»; ao modelo
de organización territorial do Sistema público de saúde de
Galicia en áreas, distritos e zonas sanitarias; ao concurso de
traslados como procedemento de provisión no ámbito dos
centros e institucións sanitarias, e aos itinerarios profesionais; á
docencia, investigación e innovación; e ao establecemento
dunha comisión interdepartamental en materia de educación e
saúde.
II
No relativo á ordenación territorial do Sistema público de saúde
de Galicia, cómpre partir de que a Lei 14/1986, do 25 de abril,
xeral de sanidade, no seu artigo 56, de carácter básico, prevé
que as comunidades autónomas delimitarán e constituirán no
seu territorio demarcacións denominadas «áreas de saúde»
como estruturas fundamentais do sistema sanitario,
responsabilizadas da xestión unitaria dos centros e
establecementos do servizo de saúde da comunidade
autónoma na súa demarcación territorial e das prestacións
sanitarias e programas sanitarios que eles deben desenvolver.
De acordo con tal previsión, a Lei 8/2008, do 10 de xullo, como
xa o fixera a súa antecesora Lei 7/2003, do 9 de decembro, de
ordenación sanitaria de Galicia, prevé a división en áreas
sanitarias como demarcacións territoriais equivalentes ás áreas
de saúde recollidas no artigo 56 da Lei 14/1986, do 25 de abril.
Agora ben, na nosa comunidade autónoma, malia a existencia
formal de once áreas sanitarias —de acordo co sinalado nos
decretos 55/1989, do 5 de abril, polo que se aproba a revisión
do Mapa sanitario de Galicia; 50/1992, do 19 de febreiro, polo
que se crea a área de saúde do Barco de Valdeorras, e
324/1992, do 19 de novembro, polo que se crea a área de
saúde do Salnés—, o certo é que a posta en marcha, a partir
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do Decreto 168/2010, do 7 de outubro, polo que se regula a
estrutura organizativa de xestión integrada do Servizo Galego
de Saúde, das denominadas estruturas organizativas de
xestión integrada (en adiante EOXI) e a experiencia acumulada
desde a súa creación puxeron de manifesto que na actualidade
a división territorial e funcional fundamental na que asenta o
Sistema público de saúde de Galicia está ligada á delimitación
territorial das sete EOXI existentes. Tal circunstancia impón a
necesaria adecuación a tal realidade do marco normativo
existente mediante a modificación do artigo 68 da referida lei co
fin de incluír no dito precepto as áreas sanitarias nas que
queda estruturado o Sistema público de saúde de Galicia e
facer coincidir a súa delimitación territorial, segundo o ata aquí
exposto, coa das actuais EOXI.
Esta delimitación respecta as exixencias da normativa básica
estatal. Así, ben que o número 5 do artigo 56 da Lei 14/1986,
do 25 de abril, prevé, como regra xeral, que a área de saúde
estenderá a súa acción a unha poboación non inferior a
200.000 habitantes nin superior a 250.000, o mesmo número
configura tal regra sen prexuízo das excepcións necesarias,
atendidos os factores expresados no número 4 do mesmo
precepto. É dicir, como ten manifestado a xurisprudencia, o
número 5 do artigo 56 recolle un criterio flexible ao admitir
todas aquelas excepcións que procedan tendo en conta os
factores enumerados no número 4 do mesmo precepto, polo
que dispoñen as comunidades autónomas dunha marxe de
apreciación do conxunto dos aspectos que conforman cada un
deses factores de cada ámbito territorial.
Neste sentido, a actual configuración territorial dos servizos
sanitarios a través das EOXI xa ten en conta os factores
xeográficos,
socioeconómicos,
demográficos,
laborais,
epidemiolóxicos, culturais, climatolóxicos e de dotación de vías
e medios de comunicación, así como as instalacións sanitarias
presentes, de modo que a división en sete áreas sanitarias
recollida con esta modificación, ao coincidir coa delimitación
territorial das EOXI actualmente existentes, respecta os
criterios delimitadores contidos na normativa básica estatal, e
permite o cumprimento nelas dos obxectivos previstos na
mencionada normativa.
Coa finalidade de manter a continuidade do sistema público de
saúde existente na actualidade é preciso realizar a
modificación normativa que se sinala. A delimitación territorial
das áreas sanitarias coincidirá co actual ámbito das EOXI: A
Coruña; Santiago de Compostela; Ferrol; Lugo, Cervo e
Monforte de Lemos; Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras;
Pontevedra e O Salnés; e Vigo. Manterán a mesma
configuración territorial que se establece nos decretos de
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creación de cada unha das EOXI. Por tal motivo, a división en
sete áreas sanitarias que se propón xa ten en conta os criterios
configuradores previstos legalmente, e responde ás
características de distribución da poboación da nosa
comunidade autónoma.
A articulación do sistema público de saúde existente, unido ás
modificacións na pirámide demográfica da poboación de
Galicia, obriga a revisar a división actual, para dar paso, xunto
ás áreas sanitarias, a unha división máis ampla na que se
consideran os distritos sanitarios.
Os distritos configuraranse como divisións territoriais das áreas,
e constituirán un marco de referencia para a coordinación da
actividade da atención primaria, hospitalaria e sociosanitaria
que se establecerá ao redor do hospital existente no seu
ámbito territorial. Segundo este criterio, haberá catorce distritos
sanitarios, que toman como referencia a institución hospitalaria
existente no seu ámbito territorial. Os distritos indicados serán
os seguintes: A Barbanza, A Coruña, A Mariña, Cee, Ferrol,
Lugo, Monforte de Lemos, O Barco de Valdeorras, Ourense, O
Salnés, Pontevedra, Santiago de Compostela, Verín e Vigo.
O establecemento dun novo mapa sanitario de Galicia
realizarase a partir das divisións indicadas.
Mediante esta modificación do articulado da Lei 8/2008, do 10
de xullo, de saúde de Galicia, preténdese acadar unha óptima
utilización dos recursos dispoñibles, tanto humanos como
materiais, dentro do ámbito territorial da área sanitaria e que,
ao mesmo tempo, favoreza que a poboación galega dispoña en
todo momento dunha organización sanitaria eficiente.
III
A participación social no ámbito sanitario é un dos principios
reitores do Sistema público de saúde de Galicia, establecido no
artigo 32 da Lei 8/2008, do 10 de xullo, ademais dun dos
criterios básicos establecidos na Lei 14/1986, do 25 de abril,
xeral de sanidade. A configuración básica dos órganos de
participación vén establecida nesa norma estatal, e a Lei
8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia, reproduce con
similar criterio o establecido na norma básica.
A modificación que se realiza ten como finalidade simplificar a
regulación destes órganos de participación social. Nestes
órganos estarán representados, necesariamente, a Secretaría
Xeral de Igualdade, os concellos incluídos no ámbito territorial
respectivo, os colexios oficiais de profesionais sanitarios, as
asociacións de pacientes, así como as organizacións
empresariais, as organizacións sindicais e outras entidades e
organizacións do ámbito sanitario. A participación de
representantes destas entidades é fundamental para que os
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órganos de xestión sanitaria dispoñan da visión e percepción
da sociedade no referido ao servizo sanitario.
Será un decreto aprobado polo Consello da Xunta de Galicia o
que estableza a composición efectiva, o funcionamento e o
réxime xurídico dos órganos de participación social.
En relación coa remisión ao desenvolvemento regulamentario
do Consello Asesor de Pacientes mediante unha norma co
rango de orde, esta opción xustifícase no feito de que tanto a
creación do órgano como a súa regulación xa se conteñen
nunha disposición regulamentaria con rango de orde (Orde do
22 de agosto de 2011).
IV
O artigo 33 da Lei 8/2008, do 10 de xullo, determina a
condición de autoridade sanitaria. A modificación deste artigo
realízase para concretar que teñen esa condición as persoas
responsables das funcións e competencias que lle
corresponden á inspección sanitaria e de saúde pública. Desta
forma, ademais das persoas con funcións inspectoras que se
integran nos servizos de inspección, terán a consideración de
autoridade sanitaria, no exercicio das súas funcións, as
persoas titulares dos respectivos órganos administrativos dos
que dependen orgánica e funcionalmente, así como as persoas
titulares das xefaturas territoriais da consellaría competente en
materia de sanidade.
O artigo 37 da Lei 8/2008, do 10 de xullo, establece que o
persoal que realiza funcións de inspección no ámbito sanitario
terá o carácter de autoridade sanitaria. Nas competencias que
dispón a consellaría competente en materia de sanidade hai
que diferenciar dúas funcións que realizan os órganos
encargados da inspección: por un lado, a inspección e control
da actividade sanitaria, que se regula no Decreto 53/2014, do
16 de abril, de ordenación da inspección dos servizos
sanitarios da Comunidade Autónoma de Galicia; e, por outro,
as funcións que corresponden ás competencias de control da
saúde pública. Por este motivo é necesario modificar o texto do
artigo 37 indicando que as facultades que se establecen
corresponden igualmente ao persoal con funcións inspectoras
no ámbito da saúde pública, xa que a redacción preexistente
facía referencia unicamente á inspección «no ámbito sanitario»
e non no da saúde pública.
En relación co persoal inspector, a experiencia ten posto en
evidencia a necesidade de que poida desenvolver unha
actividade plena, o que implica a posibilidade de dar resposta e
abordar de xeito inmediato situacións de risco para a saúde.
Por isto, a lei recoñécelle a posibilidade de adoptar,
motivadamente, medidas necesarias e proporcionadas que
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poden implicar a inmobilización de produtos ou a suspensión
temporal de actividades, entre outras. Estas actuacións
adoptaranse con todas as medidas legais que garantan un
pronunciamento expreso da autoridade competente para a
iniciación do procedemento.
A modificación tamén atinxe á consideración como infracción
moi grave de calquera tipo de resistencia, ameaza, coacción e
represalia sobre as autoridades sanitarias e os seus axentes
así como de calquera forma de violencia exercida sobre os
profesionais ou as profesionais do Sistema sanitario público
de Galicia, coa extensión da protección a estes últimos aínda
que non teñen a condición de autoridade sanitaria.
V
Engádese no artigo 107 unha nova función que corresponderá
á consellaría competente en materia de sanidade, consistente
no fomento da avaliación do impacto en saúde das políticas
públicas, entendida, segundo indica a mesma Organización
Mundial da Saúde, como unha combinación de procedementos,
métodos e ferramentas a través dos cales se pode avaliar unha
política, un programa ou un proxecto en relación cos seus
efectos potenciais sobre a saúde da poboación e coa
distribución de tales efectos.
VI
Respecto do título VIII, relativo ás empregadas e aos
empregados públicos do Sistema público de saúde de Galicia,
en materia de provisión establécese a posibilidade de que a
convocatoria de concursos de traslados poida manter a súa
vixencia no tempo a través de resolucións de adxudicación
sucesiva e periódica. Así mesmo, introdúcese o concepto de
itinerario profesional, o cal poderá ser tido en conta para a
estruturación dos sistemas de selección e provisión.
VII
O título IX da Lei 8/2008, do 10 de xullo, foi modificado na súa
maior parte pola Lei 14/2013, do 26 de decembro, de
racionalización do sector público autonómico, a cal autorizou a
creación da Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento
en Saúde, e quedou derrogado posteriormente todo o
articulado dos capítulos II e IV pola Lei 1/2015, do 1 de abril, de
garantía da calidade dos servizos públicos e da boa
administración. A modificación que agora se realiza atinxe á
rúbrica do título, para engadir a innovación, e aos artigos 125 e
131.
O artigo 125 modifícase para recoller expresamente que a
consellaría competente en materia de sanidade establecerá os

92

mecanismos necesarios para garantir o recoñecemento do
exercicio das titorías e demais actividades docentes dos
profesionais e das profesionais do Sistema público de saúde
de Galicia.
A consellaría competente en materia de sanidade e o Servizo
Galego de Saúde desenvolverán actuacións de formación
continuada dos profesionais e das profesionais sanitarias
contando para iso coa colaboración dunha entidade pública
especializada. O artigo 131, que se modifica, establece os
principios básicos para a regulación da investigación, a
transferencia de coñecemento e o réxime de colaboración co
Sistema público de saúde de Galicia. Igualmente, establécense
os mecanismos de coordinación necesarios para que o sector
sanitario sexa un dos motores do desenvolvemento económico
de Galicia.
VIII
Engádese, finalmente, un novo título XI para crear a Comisión
Interdepartamental en Materia de Educación e Saúde.
Establécese en tres artigos a regulación básica relativa á
finalidade, á composición e ás funcións dese órgano, que ten
como obxectivo a coordinación da actuación entre as
consellarías competentes en materia de sanidade e educación
no desenvolvemento de iniciativas de promoción, protección e
educación para a saúde.
Principalmente, este órgano que se crea estudará os
problemas de saúde relevantes e a súa incidencia no ámbito
educativo, e realizará as propostas de actuación que estime
necesarias para acadar unha maior eficiencia na promoción da
saúde no ámbito educativo.
Tamén se optou polo establecemento, mediante orde conxunta,
das normas de organización e funcionamento, por considerar
que o dito instrumento é o máis acaído para a regulación deste
tipo de cuestións, sen necesidade de acudir a unha norma
emanada do Consello da Xunta.
IX
Esta modificación da Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de
Galicia, adecúase ao establecido no artigo 129 da Lei 39/2015,
do 1 de outubro, de procedemento administrativo común das
administracións públicas, en relación cos principios de
necesidade, eficacia, proporcionalidade, seguridade xurídica,
transparencia e eficiencia.
Na modificación que se realiza cúmprense os principios de
necesidade e eficacia, xa que están claramente identificados os
fins perseguidos por esta, existen razóns de interese xeral,
tanto na modificación da participación cidadá como na división
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territorial da asistencia sanitaria, e a modificación da Lei
8/2008, do 10 de xullo, é o medio máis adecuado para acadar
os obxectivos de mellora do Sistema público de saúde de
Galicia. Esta regulación é imprescindible para establecer tanto
a división territorial nos termos indicados como os órganos de
participación social, co que se adecúa ao principio de
proporcionalidade. A norma é coherente coas competencias da
Comunidade Autónoma de Galicia en materia de organización
da asistencia sanitaria e é coherente co resto da normativa da
materia, polo que garante o cumprimento do principio de
seguridade xurídica.
En canto ao principio de transparencia, na elaboración da lei
facilitouse a participación activa dos potenciais destinatarios,
permitindo o acceso actualizado á normativa en vigor e á
documentación xerada na elaboración da nova disposición
(artigo 7 da Lei 19/2013, de transparencia, acceso á
información e bo goberno). No expediente consta acreditada
tanto a información pública como a audiencia sectorial.
En canto ao principio de eficiencia, a iniciativa procura
racionalizar a xestión dos recursos públicos e non supón
incremento de cargas.

EMENDAS PRESENTADAS:
REXEITAD.

REXEITAD.

-Do G.P. Socialistas de Galicia.
Emenda nº37, ao apartado I.2, de Supresión.
No epígrafe I, no segundo parágrafo da exposición de motivos,
débese suprimir o seguinte contido:
"...,dos consellos de saúde de distrito,..."
__________________________________________
-Do G.P. En Marea.
Emenda nº16, ao apartado I.2, de Modificación.
Débese substituir no segundo parágrafo do apartado I a
seguinte expresión:

REXEITAD.

Onde di: "áreas, distritos e zonas sanitarias"
Debe dicir: "áreas e zonas sanitarias"
__________________________________________
-Do G.P. Socialistas de Galicia.
Emenda nº38, ao apartado I.2, de Modificación.
No epígrafe I, no segundo parágrafo da exposición de motivos,
débese modificar a seguinte expresión:
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REXEITAD.

Onde di: "...do Sistema Público de Saúde de Galicia en áreas,
distritos e zonas sanitarias;..." debe dicir: "...do Sistema Público
de Saúde de Galicia en áreas e zonas sanitarias;..."
__________________________________________
-Do G.P. En Marea.
Emenda nº17, ao apartado II.2, de Supresión.
Débese suprimir o texto do segundo parágrafo do apartado II
dende:

REXEITAD.

REXEITAD.

"Agora ben, na nosa Comunidade Autónoma,..." ata
das actuais EOXI."
__________________________________________
-Do G.P. Socialistas de Galicia.
Emenda nº39, ao apartado II.2, de Supresión.

"coa

No epígrafe II da exposición de motivos débese suprimir o
segundo parágrafo.
__________________________________________
-Do G.P. En Marea.
Emenda nº18, ao apartado II.3, de Substitución.
Débese substituír no terceiro parágrafo do apartado II o
seguinte texto:
Onde di:
"Esta delimitación respecta as exixencias da normativa básica
estatal. Así, se ben o número 5 do artigo 56 da Lei 14/1986, do
25 de abril, prevé, como regra xeral, que a área de saúde
estenderá a súa acción a unha poboación non inferior a
200.000 habitantes nin superior a 250.000, o mesmo número
configura tal regra sen prexuízo das excepcións necesarias,
atendidos os factores expresados no número 4 do mesmo
precepto. É dicir, como ten manifestado a xurisprudencia, o
número 5 do artigo 56 recolle un criterio flexible ao admitir
todas aquelas excepcións que procedan tendo en conta os
factores enumerados no número 4 do mesmo precepto, polo
que dispoñen as comunidades autónomas dunha marxe de
apreciación do conxunto dos aspectos que conforman cada un
deses factores de cada ámbito territorial."
Debe dicir:
“No relativo á ordenación do Sistema Público de Saúde de
Galicia, a Lei 8/2008 establece unha demarcación territorial
dividida en áreas e zonas sanitarias. Tendo o mapa sanitario
actual unha división en once áreas sanitarias (de acordo co
sinalado nos decretos 55/1989, do 5 de abril, polo que se
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REXEITAD.

aproba a revisión do Mapa Sanitario de Galicia; 50/1992, do 19
de febreiro, polo que se crea a Área de Saúde do Barco de
Valdeorras, e 324/1992, do 19 de novembro, polo que se crea
a Área de Saúde do Salnés), con todo, a integración posterior
no Servizo Galego de Saúde dos hospitais de Cee, A Barbanza
e Verín non se acompasou co conseguinte recoñecemento das
súas respectivas áreas sanitarias. Tal circunstancia impón a
necesaria adecuación que fomente a iniciada descentralización
e o progresivo achegamento dos servizos sanitarios ás
diferentes poboacións galegas, feito que redunda na equidade
no acceso aos servizos sanitarios.”
__________________________________________
-Do G.P. En Marea.
Emenda nº19, ao apartado II.4,5,6,7,8, de Substitución.
Débese substituír o texto do parágrafo 4, 5, 6, 7, e 8 do
apartado II dende:
"Neste sentido, a actual configuración territorial..."
ata
"...Mapa sanitario de Galicia realizarase a partir das divisións
indicadas."
Polo seguinte texto:
"Neste sentido, atendendo á nova configuración territorial dos
servizos sanitarios de Galicia é mester modificar os
instrumentos de organización e xestión, e axustar as estruturas
organizativas de xestión ás catorce áreas sanitarias de Galicia.
Coa finalidade de manter a continuidade do Sistema Público de
Saúde, as ditas estruturas organizativas de xestión
adaptaranse ás catorce áreas sanitarias: A Barbanza, A
Coruña, A Mariña, Cee, Ferrol, Lugo, Monforte de Lemos, O
Barco de Valdeorras, Ourense, O Salnés, Pontevedra,
Santiago de Compostela, Verín e Vigo.
Así mesmo, no deseño das novas estruturas organizativas
deberá ser considerada a necesidade de diferentes ámbitos de
xestión para a atención primaria, así como para a atención
especializada dentro de cada área sanitaria.
O establecemento do novo Mapa Sanitario de Galicia
realizarase a partir das divisións indicadas.”

REXEITAD.

__________________________________________
-Do G.P. Socialistas de Galicia.
Emenda nº40, ao apartado II.4, de Supresión.
No epígrafe II da exposición de motivos débese suprimir o
cuarto parágrafo.

96

REXEITAD.

REXEITAD.

REXEITAD.

REXEITAD.

REXEITAD.

__________________________________________
-Do G.P. Socialistas de Galicia.
Emenda nº41, ao apartado II.5, de Supresión.
No epígrafe II da exposición de motivos débese suprimir o
quinto parágrafo.
__________________________________________
-Do G.P. Socialistas de Galicia.
Emenda nº42, ao apartado II.5, de Modificación.
No epígrafe II, ao final do quinto parágrafo da exposición de
motivos, débese modificar o seguinte contido:
Onde di: "Por tal motivo, a división en sete áreas sanitarias..."
debe dicir: "Por tal motivo, a división en áreas sanitarias..."
__________________________________________
-Do G.P. Socialistas de Galicia.
Emenda nº43, ao apartado II.6, de Supresión.
No epígrafe II da exposición de motivos débese suprimir o
sexto parágrafo.
__________________________________________
-Do G.P. Socialistas de Galicia.
Emenda nº44, ao apartado II.7, de Supresión.
No epígrafe II da exposición de motivos débese suprimir o
sétimo parágrafo.
__________________________________________
-Do G.P. En Marea.
Emenda nº20, ao apartado III.2,3, de Substitución.
Débese substituír o texto do segundo e terceiro parágrafo do
apartado III polo seguinte:
"A modificación que se realiza ten como finalidade, por unha
banda, introducir o criterio de xénero no control e deseño das
políticas públicas en materia sanitaria. A orientación de xénero
atopada en moitas políticas públicas e a necesidade de
introducir a igualdade entre mulleres e homes como materia
transversal a todas as políticas xustifican este cambio.
Ademais, tendo en conta que a violencia machista constitúe un
problema de primeira orde, parece lóxico que esta medida
poida axudar a mellorar o control dos aspectos que teñen que
ver co eido sanitario.
Por outra banda, amplíanse as capacidades do Consello
Galego para que este teña a potestade de emitir informe sobre
o proxecto orzamentario, dado o seu relevante impacto sobre
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as políticas sanitarias. Ademais amplíase esta facultade tamén
sobre a execución orzamentaria, co fin de mellorar e ampliar o
control que tamén exerce sobre esta o Consello de Contas.”

REXEITAD.

REXEITAD.

__________________________________________
-Do G.P. Socialistas de Galicia.
Emenda nº45, ao apartado III.3, de Modificación.
No epígrafe III, no terceiro parágrafo da exposición de motivos,
débese modificar o seguinte contido:
Onde di: "...polo Consello da Xunta de Galicia o que estableza
a composición..." debe dicir: "...polo Consello da Xunta de
Galicia o que desenvolva a composición..."
__________________________________________
-Do G.P. En Marea.
Emenda nº21, ao apartado IV.4, de Supresión.
Débese suprimir no parágrafo primeiro do apartado IV o
seguinte texto:
"Desta forma, ademais das persoas con funcións inspectoras
que se integran nos servizos de inspección, terán a
consideración de autoridade sanitaria, no exercicio das súas
funcións, as persoas titulares dos respectivos órganos
administrativos dos que dependen orgánica e funcionalmente,
así como as persoas titulares das xefaturas territoriais da
consellería competente en materia de sanidade. "

REXEITAD.

REXEITAD.

__________________________________________
-Do G.P. En Marea.
Emenda nº22, ao apartado VI, de Supresión.
Débese suprimir o texto do apartado VI.
__________________________________________
-Do G.P. En Marea.
Emenda nº23, ao apartado VII, de Substitución.
Débese suprimir o texto do apartado VII polo seguinte:
"En relación co título IX da Lei 8/2008, do 10 de xullo, adáptase
o texto para garantir maior estabilidade do persoal docente e
investigador, así como a suficiencia de recursos para esta
actividade.
O artigo 125 modifícase para recoller expresamente que a
consellería competente en materia de sanidade establecerá os
mecanismos necesarios para garantir o recoñecemento do
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exercicio das titorías e demais actividades docentes dos/as
profesionais do Sistema Sanitario Público de Galicia.
O artigo 131 modifícase para recoller expresamente a obriga
da Administración de acadar a suficiencia finaceira que permita
a continuidade de proxectos investigadores, así como de
asegurar coa mesma finalidade as condicións laborais do
persoal público dedicado a esta tarefa.
Por outra banda, introdúcese o principio de beneficio
comunitario desde o punto de vista social e sanitario como
obxectivo último da investigación pública.
Finalmente, como garante dos dereitos á información e
transparencia e para impedir a explotación do sistema público
con fins que non satisfagan o beneficio comunitario,
introdúcese a obriga da Administración en canto á publicidade
de contratos e acordos con outras administracións, persoas
físicas ou xurídicas."

REXEITAD.

__________________________________________
-Do G.P. Socialistas de Galicia.
Emenda nº46, ao apartado IX.2, de Supresión.
No epígrafe IX, débese suprimir o segundo parágrafo da
exposición de motivos.
__________________________________________
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REXEITAD.
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DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA
REXEITAD.

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego.
Emenda nº31, de Adición.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA
REXEITAD.

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego.
Emenda nº32, de Adición.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMEIRA
REXEITAD.

-Do G.P. Socialistas de Galicia.
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Emenda nº25, de Supresión.
REXEITAD.

-Do G.P. Socialistas de Galicia.
Emenda nº34, de Adición.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA BIS
REXEITAD.

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego.
Emenda nº26, de Adición.

DISPOSICIÓN DERROGATORIA ÚNICA
REXEITAD.

-Do G.P. En Marea.
Emenda nº15, de Substitución.

REXEITAD.

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego.
Emenda nº33, de Supresión.

DISPOSICIÓN DERRADEIRA PRIMEIRA
REXEITAD.

-Do G.P. Socialistas de Galicia.
Emenda nº35, de Modificación.

DISPOSICIÓN DERRADEIRA SEGUNDA
- Non se presentaron emendas.
ANEXO I. CATÁLOGO DE SERVIZOS SANITARIOS MÍNIMOS DE GALICIA
REXEITAD.

-Do G.P. Socialistas de Galicia.
Emenda nº36, de Adición.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
REXEITAD.

-Do G.P. Socialistas de Galicia.
Emenda nº37, ao apartado I.2, de Supresión.

REXEITAD.

-Do G.P. En Marea.
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Emenda nº16, ao apartado I.2, de Modificación.
REXEITAD.

-Do G.P. Socialistas de Galicia.
Emenda nº38, ao apartado I.2, de Modificación.

REXEITAD.

-Do G.P. En Marea.
Emenda nº17, ao apartado II.2, de Supresión.

REXEITAD.
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Emenda nº39, ao apartado II.2, de Supresión.
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Emenda nº18, ao apartado II.3, de Substitución.
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-Do G.P. En Marea.
Emenda nº19, ao apartado II.4,5,6,7,8, de Substitución.

REXEITAD.

-Do G.P. Socialistas de Galicia.
Emenda nº40, ao apartado II.4, de Supresión.

REXEITAD.

-Do G.P. Socialistas de Galicia.
Emenda nº41, ao apartado II.5, de Supresión.

REXEITAD.

-Do G.P. Socialistas de Galicia.
Emenda nº42, ao apartado II.5, de Modificación.

REXEITAD.

-Do G.P. Socialistas de Galicia.
Emenda nº43, ao apartado II.6, de Supresión.

REXEITAD.

-Do G.P. Socialistas de Galicia.
Emenda nº44, ao apartado II.7, de Supresión.

REXEITAD.

-Do G.P. En Marea.
Emenda nº20, ao apartado III.2,3, de Substitución.

REXEITAD.

-Do G.P. Socialistas de Galicia.
Emenda nº45, ao apartado III.3, de Modificación.

REXEITAD.

-Do G.P. En Marea.
Emenda nº21, ao apartado IV.4, de Supresión.

REXEITAD.

-Do G.P. En Marea.
Emenda nº22, ao apartado VI, de Supresión.

REXEITAD.

-Do G.P. En Marea.
Emenda nº23, ao apartado VII, de Substitución.
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REXEITAD.

-Do G.P. Socialistas de Galicia.
Emenda nº46, ao apartado IX.2, de Supresión.
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Emenda nº1, de Substitución.

REXEITAD.

-Do G.P. En Marea.
Emenda nº5, ao apartado 2, de Substitución.

SEIS
REXEITAD.

-Do G.P. En Marea.
Emenda nº6, ao apartado 1, de Substitución.

REXEITAD.

-Do G.P. Socialistas de Galicia.
Emenda nº20, ao apartado 1, de Modificación.

REXEITAD.

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego.
Emenda nº6, ao apartado 1 bis), de Adición.

SETE
- Non se presentaron emendas.
OITO
- Non se presentaron emendas.
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NOVE
- Non se presentaron emendas.
DEZ
REXEITAD.

-Do G.P. En Marea.
Emenda nº7, de Supresión.

REXEITAD.

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego.
Emenda nº7, de Supresión.

REXEITAD.

-Do G.P. Socialistas de Galicia.
Emenda nº21, ao apartado 2, de Supresión.

ONCE
REXEITAD.

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego.
Emenda nº8, de Supresión.

REXEITAD.

-Do G.P. En Marea.
Emenda nº8, de Substitución.

REXEITAD.

-Do G.P. Socialistas de Galicia.
Emenda nº22, ao apartado 2, de Modificación.

ACEPTADA

-Do G.P. Socialistas de Galicia.
Emenda nº23, ao apartado 4, de Adición.

REXEITAD.

-Do G.P. Socialistas de Galicia.
Emenda nº24, ao apartado 4 bis), de Adición.

REXEITAD.

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego.
Emenda nº9, ao apartado 4 bis), de Adición.

DOCE
REXEITAD.

-Do G.P. En Marea.
Emenda nº9, de Supresión.

REXEITAD.

-Do G.P. Socialistas de Galicia.
Emenda nº25, de Supresión.
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REXEITAD.

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego.
Emenda nº10, de Supresión.

TRECE
REXEITAD.

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego.
Emenda nº11, de Supresión.

REXEITAD.

-Do G.P. Socialistas de Galicia.
Emenda nº26, de Modificación.

CATORCE
- Non se presentaron emendas.
CATORCE BIS)
REXEITAD.

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego.
Emenda nº12, ao apartado Catorce bis), de Adición.

CATORCE TER)
REXEITAD.

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego.
Emenda nº13, ao apartado Catorce ter), de Adición.

CATORCE QUATER)
ACEPTADA

-Do G.P. Popular de Galicia.
Emenda nº2, ao apartado Catorce quater), de Adición.

QUINCE
REXEITAD.

-Do G.P. En Marea.
Emenda nº10, de Supresión.

REXEITAD.

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego.
Emenda nº14, de Modificación.
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DEZASEIS
REXEITAD.

-Do G.P. En Marea.
Emenda nº11, de Supresión.

REXEITAD.

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego.
Emenda nº15, de Adición.

DEZASEIS BIS)
ACEPTADA

-Do G.P. Popular de Galicia.
Emenda nº3, ao apartado Dezaseis bis), de Adición.

DEZASETE
- Non se presentaron emendas.
DEZAOITO
REXEITAD.

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego.
Emenda nº16, de Adición.

DEZANOVE
REXEITAD.

-Do G.P. En Marea.
Emenda nº12, de Substitución.

REXEITAD.

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego.
Emenda nº17, ao apartado 1, de Supresión.

REXEITAD.

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego.
Emenda nº18, ao apartado 2, de Supresión.

REXEITAD.

-Do G.P. Socialistas de Galicia.
Emenda nº27, ao apartado 2, de Modificación.

REXEITAD.

-Do G.P. Socialistas de Galicia.
Emenda nº28, ao apartado 3, de Modificación.

REXEITAD.

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego.
Emenda nº19, ao apartado 3, de Modificación.
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REXEITAD.

-Do G.P. Socialistas de Galicia.
Emenda nº29, ao apartado 4, de Modificación.

REXEITAD.

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego.
Emenda nº20, ao apartado 4, de Supresión.

REXEITAD.

-Do G.P. Socialistas de Galicia.
Emenda nº30, ao apartado 5, de Modificación.

REXEITAD.

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego.
Emenda nº21, ao apartado 5, de Supresión.

REXEITAD.

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego.
Emenda nº22, ao apartado 6, de Supresión.

ACEPTADA

-Do G.P. Socialistas de Galicia.
Emenda nº31, ao apartado 6, de Modificación.

VINTE
REXEITAD.

-Do G.P. En Marea.
Emenda nº13, de Substitución.

REXEITAD.

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego.
Emenda nº23, de Modificación.

REXEITAD.

-Do G.P. Socialistas de Galicia.
Emenda nº32, ao apartado 139.3 bis), de Adición.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA
ACEPTADA

-Do G.P. Popular de Galicia.
Emenda nº4, de Modificación.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMEIRA
REXEITAD.

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego.
Emenda nº27, de Adición.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA
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REXEITAD.

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego.
Emenda nº28, de Adición.

DISPOSICÓN ADICIONAL TERCEIRA
REXEITAD.

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego.
Emenda nº29, de Adición.

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA
REXEITAD.

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego.
Emenda nº30, de Adición.

DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA
REXEITAD.

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego.
Emenda nº31, de Adición.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA
REXEITAD.

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego.
Emenda nº32, de Adición.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMEIRA
REXEITAD.

-Do G.P. Socialistas de Galicia.
Emenda nº33, de Supresión.

REXEITAD.

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego.
Emenda nº24, de Supresión.

REXEITAD.

-Do G.P. En Marea.
Emenda nº14, de Substitución.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA
REXEITAD.

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego.
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Emenda nº25, de Supresión.
REXEITAD.

-Do G.P. Socialistas de Galicia.
Emenda nº34, de Adición.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA BIS
REXEITAD.

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego.
Emenda nº26, de Adición.

DISPOSICIÓN DERROGATORIA ÚNICA
REXEITAD.

-Do G.P. En Marea.
Emenda nº15, de Substitución.

REXEITAD.

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego.
Emenda nº33, de Supresión.

DISPOSICIÓN DERRADEIRA PRIMEIRA
REXEITAD.

-Do G.P. Socialistas de Galicia.
Emenda nº35, de Modificación.

DISPOSICIÓN DERRADEIRA SEGUNDA
- Non se presentaron emendas.
ANEXO I. CATÁLOGO DE SERVIZOS SANITARIOS MÍNIMOS DE GALICIA
REXEITAD.

-Do G.P. Socialistas de Galicia.
Emenda nº36, de Adición.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
REXEITAD.

-Do G.P. Socialistas de Galicia.
Emenda nº37, ao apartado I.2, de Supresión.

REXEITAD.

-Do G.P. En Marea.
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Emenda nº16, ao apartado I.2, de Modificación.
REXEITAD.

-Do G.P. Socialistas de Galicia.
Emenda nº38, ao apartado I.2, de Modificación.

REXEITAD.

-Do G.P. En Marea.
Emenda nº17, ao apartado II.2, de Supresión.

REXEITAD.

-Do G.P. Socialistas de Galicia.
Emenda nº39, ao apartado II.2, de Supresión.

REXEITAD.

-Do G.P. En Marea.
Emenda nº18, ao apartado II.3, de Substitución.

REXEITAD.

-Do G.P. En Marea.
Emenda nº19, ao apartado II.4,5,6,7,8, de Substitución.

REXEITAD.

-Do G.P. Socialistas de Galicia.
Emenda nº40, ao apartado II.4, de Supresión.

REXEITAD.

-Do G.P. Socialistas de Galicia.
Emenda nº41, ao apartado II.5, de Supresión.

REXEITAD.

-Do G.P. Socialistas de Galicia.
Emenda nº42, ao apartado II.5, de Modificación.

REXEITAD.

-Do G.P. Socialistas de Galicia.
Emenda nº43, ao apartado II.6, de Supresión.

REXEITAD.

-Do G.P. Socialistas de Galicia.
Emenda nº44, ao apartado II.7, de Supresión.

REXEITAD.

-Do G.P. En Marea.
Emenda nº20, ao apartado III.2,3, de Substitución.

REXEITAD.

-Do G.P. Socialistas de Galicia.
Emenda nº45, ao apartado III.3, de Modificación.

REXEITAD.

-Do G.P. En Marea.
Emenda nº21, ao apartado IV.4, de Supresión.

REXEITAD.

-Do G.P. En Marea.
Emenda nº22, ao apartado VI, de Supresión.

REXEITAD.

-Do G.P. En Marea.
Emenda nº23, ao apartado VII, de Substitución.
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REXEITAD.

-Do G.P. Socialistas de Galicia.
Emenda nº46, ao apartado IX.2, de Supresión.

