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1. Procedementos parlamentarios

1.1. Procedementos de natureza normativa
1.1.2. Propostas de normas
1.1.2.1. Proxectos e proposicións de lei
1.1.2.1.1. Proxectos de lei

Informe da Ponencia sobre o Proxecto de lei pola que se modifica a Lei 8/2008, do 10 de
xullo, de saúde de Galicia

De conformidade co disposto nos artigos 65 e concordantes do Regulamento da Cámara, ordénase
a publicación no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia 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

Santiago de Compostela, 5 de marzo de 2018
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

Informe da Ponencia sobre o Proxecto de lei pola que se modifica a Lei 8/2008, do 10 de
xullo, de saúde de Galicia

A Ponencia designada pola Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego, para emitir informe
sobre o Proxecto de lei pola que se modifica a Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia, na
reunión e cos acordos que a seguir se indican, á vista do texto do proxecto e das emendas presen-
tadas ao seu articulado, elaborou, para o seu debate perante o dito órgano, este 

INFORME

1. Antecedentes

1.1. O proxecto de lei tivo entrada no Rexistro do Parlamento o día 14 de decembro de 2017, co
número de rexistro 21473.

1.2. A Mesa do Parlamento, na reunión do 18 de decembro de 2017, dispuxo a súa publicación
no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia (BOPG núm. 229, do 19 de decembro de 2017),  e a aper-
tura do prazo de presentación de emendas, que rematou os días 19 de xaneiro e 7 de febreiro de
2018 para as emendas á totalidade e ao articulado, respectivamente.

Así mesmo, oída a Xunta de Portavoces, acordou a súa tramitación pola Comisión 5ª, Sanidade,
Política Social e Emprego.

1.3. A Mesa do Parlamento, na sesión do 16 de xaneiro de 2018, oída a Xunta de Portavoces —logo
da solicitude do G. P. dos Socialistas de Galicia, doc. núm. 23166—, acordou solicitar ao Consello de
Contas de Galicia que emita opinión respecto deste proxecto de lei, conforme o disposto no artigo
4.f) da Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de Contas.
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A referida opinión do Consello de Contas tivo entrada no rexistro da Cámara o día 2 de febreiro
de 2018 (doc. núm. 24982).

1.4. As emendas á totalidade e as emendas ao articulado presentadas —cualificadas, respecti-
vamente, pola Mesa da Comisión nas sesións dos días 24 de xaneiro e  12 de febreiro de 2018 e
publicadas nos BOPG núm. 248, do 26 de xaneiro, e núm. 259, do 13 de febreiro— foron:

— Tres emendas á totalidade: do G. P. do Bloque Nacionalista Galego (doc. núm. 23725); do G. P.
de En Marea (doc. núm. 23739); e do G. P. dos Socialistas de Galicia (doc. núm. 23750).

— Cento seis emendas ao articulado: 23 do G. P. de En Marea (doc. núm. 25410); 46 do G. P. dos
Socialistas de Galicia  (doc. núm. 25607); 33 do G. P. do Bloque Nacionalista Galego (doc. núm.
25634); e 4 do G. P. Popular de Galicia (doc. núm. 25651).

5. Na sesión plenaria do día  6 de febreiro de 2018 rexeitáronse as anteditas emendas á totalidade
de devolución.

2. Constitución, composición e reunións da Ponencia

2.1. Constitución e composición da Ponencia

A Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego,  na sesión do día 14 de febreiro de 2018, de-
signou os seguintes ponentes:

-Do G. P. Popular de Galicia (P): don Aurelio Alfonso Núñez Centeno (titular) e dona Encarnación
Amigo Díaz (suplente).

-Do G. P. de En Marea (EM): dona Eva Solla Fernández (titular) e dona Paula Vázquez Verao (su-
plente).

-Do G. P. dos Socialistas de Galicia (S): don Julio Torrado Quintela (titular) e dona Noela Blanco
Rodríguez (suplente).

-Do G. P. do Bloque Nacionalista Galego (BNG): dona María Montserrat Prado Cores (titular) e
dona Olalla Rodíl Fernández (suplente).

2.2. Reunións da Ponencia

A sesión constitutiva da Ponencia tivo lugar o 14 de febreiro de 2018, coa presidencia da Sra. Ro-
dríguez Vispo-Rodríguez, presidenta da Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego, e coa asis-
tencia das ponentes e dos ponentes titulares: Sr. Núñez Centeno, Sra. Solla Fernández, Sr. Torrado
Quintela e Sra. Prado Cores. Nesta sesión fixaron o calendario inicial de traballo.

Na segunda reunión, o 22 de febreiro de 2018, coa asistencia das ponentes e dos ponentes titu-
lares, formalizaron proposta de aceptación de emendas e de transaccións conxuntas ou individuais
para o seu estudo.
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Nas seguintes reunións, o 27 e 28 de febreiro de 2018, coa asistencia das ponentes e dos po-
nentes Sr. Núñez Centeno, Sra. Solla Fernández, Sr. Torrado Quintela e Sra. Rodil Fernández, logo
do posicionamento sobre a aceptación de emendas e dunha transacción conxunta, concluíron o
informe coas recomendacións definitivas desta Ponencia. 

3. Elaboración do informe

Como resumo sucinto do seu labor, a Ponencia formúlalle á Comisión as seguintes recomenda-
cións:

— A aceptación dunha transacción conxunta, tomando como base o apartado un do artigo único
e as emendas núm. 1 do G. P. de En Marea, 1, 2 e 3 do G. P. dos Socialistas de Galicia e 1 do G. P. do
Bloque Nacionalista Galego, e a emenda técnica subseguinte no punto IV da exposición de motivos,
nos termos que constan no texto articulado deste informe. 

— A aceptación das seguintes emendas:

Do G. P. dos Socialistas de Galicia núms. 15, 23 e 31 (que se incorpora como punto 6 bis no apar-
tado dezanove do artigo único).

Do G. P. Popular de Galicia núms. 1, 2, 3 e 4 (coa incorporación da conseguinte emenda técnica,
pola que se rubrica como disposición adicional única).

Por último, respecto das restantes emendas do G. P. de En Marea, do G. P. dos Socialistas de Ga-
licia e do G. P. do Bloque Nacionalista Galego, o ponente do G. P. Popular de Galicia recoméndalle
á Comisión o seu rexeitamento e, consecuentemente, o mantemento do texto do proxecto na súa
redacción orixinal.

4. Texto articulado 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

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 asis-
tencia 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 profesionais e das profesionais do sistema sanitario e cunha organización
sanitaria eficiente.
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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 re-
fírense 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 organiza-
ción territorial do Sistema público de saúde de Galicia en áreas, distritos e zonas sanitarias; ao con-
curso de traslados como procedemento de provisión no ámbito dos centros e institucións
sanitarias, e aos itinerarios profesionais; á docencia, investigación e innovación; e ao establece-
mento 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 de-
marcación territorial e das prestacións sanitarias e programas sanitarios que eles deben desenvol-
ver. 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 Val-
deorras, 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 estru-
tura 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 crea-
ción 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 exis-
tente 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 expre-
sados 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 comu-
nidades autónomas dunha marxe de apreciación do conxunto dos aspectos que conforman cada
un deses factores de cada ámbito territorial.
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Neste sentido, a actual configuración territorial dos servizos sanitarios a través das EOXI xa ten
en conta os factores xeográficos, socioeconómicos, demográficos, laborais, epidemiolóxicos, cul-
turais, climatolóxicos e de dotación de vías e medios de comunicación, así como as instalacións sa-
nitarias 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 deli-
mitadores 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 sani-
tarias 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. Man-
terán 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 crite-
rios configuradores previstos legalmente, e responde ás características de distribución da poboa-
ción da nosa comunidade autónoma.

A articulación do sistema público de saúde existente, unido ás modificacións na pirámide demo-
gráfica da poboación de Galicia, obriga a revisar a división actual, para dar paso, xunto ás áreas sa-
nitarias, 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 re-
ferencia 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, pre-
téndese 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 par-
ticipación social. Nestes órganos estarán representados, necesariamente, a Secretaría Xeral de
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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 órganos de xestión sanitaria dispoñan da visión e per-
cepción da sociedade no referido ao servizo sanitario. 

Será un decreto aprobado polo Consello da Xunta de Galicia o que estableza a composición efec-
tiva, 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 mo-
dificación 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 inspec-
ción 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 inspec-
ción «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 pro-
dutos 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 re-
sistencia, ameaza, coacción e represalia sobre as autoridades sanitarias e os seus axentes así como
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de calquera forma de violencia exercida sobre os profesionais ou as profesionais do Sistema sani-
tario público de Galicia, coa extensión da protección a estes últimos aínda que non teñen a condi-
ción de autoridade sanitaria.

V

Engádese no artigo 107 unha nova función que corresponderá á consellaría competente en ma-
teria 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 pro-
grama 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 adxudi-
cación sucesiva e periódica. Así mesmo, introdúcese o concepto de itinerario profesional, o cal po-
derá 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 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 actua-
cións de formación continuada dos profesionais e das profesionais sanitarias contando para iso coa co-
laboración 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 ne-
cesarios 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 compo-
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sición 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 in-
cidencia 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 adminis-
tracións 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 mo-
dificación 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 Comu-
nidade 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 xu-
rídica. 

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 documen-
tación 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.

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:

Un. O artigo 23 queda redactado como segue:

«Artigo 23. Órganos de participación social
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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 regulamentaria-
mente 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 re-
sultados 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 ra-
zoable, respecto de datos ou documentos dos que dispoña a administración da que dependa o ór-
gano 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.»

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 consallería competente en materia de sa-
nidade 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.
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f) Ser informado sobre o proxecto de orzamentos do Servizo Galego de Saúde e da Consallería
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 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 orgá-
nica, a súa composición e as súas funcións administrativas. Na composición destes órganos procu-
rarase unha composición equilibrada de mulleres e homes.»

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 con-
tribúan 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.
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e) Elaborar e aprobar o seu regulamento de funcionamento interno.

f) Aqueloutras que lles sexan atribuídas por outras leis ou regulamentos.»

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 con-
tribúan 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.»

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 ga-
lego 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 par-
ticipación 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 con-
sellaría competente en materia de sanidade. Na composición destes órganos procurarase unha
composición equilibrada de mulleres e homes.

Seis. O número 1 do artigo 33 queda redactado como segue:
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«1. Dentro das súas respectivas competencias, teñen a condición de autoridade sanitaria o Con-
sello da Xunta de Galicia, a persoa titular da consallería con competencias en sanidade, as persoas
titulares dos órganos de dirección da consallería con competencias en materia de sanidade de quen
dependan a inspección de servizos sanitarios e a inspección no ámbito da saúde pública, e os al-
caldes ou alcaldesas. Así mesmo, teñen a condición de autoridade sanitaria as persoas titulares
das xefaturas territoriais da consallería competente en materia de sanidade no seu ámbito corres-
pondente. No desempeño das súas funcións, o persoal que leve a cabo as funcións de inspección
terá a consideración de autoridade sanitaria.»

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 ca-
rácter 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 ins-
pección 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 res-
ponsabilidade 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 sus-
pensión temporal de actividades ou outras, que se consideren 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 ór-
gano 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 pro-
nunciamento expreso sobre elas.
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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 derei-
tos 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 pú-
blicas.»

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 pre-
sión 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.»

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 pro-
moción, no seu ámbito de actuación.»

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, equiva-
lentes ás áreas de saúde previstas na Lei 14/1986, do 25 de abril, xeral de sanidade, en distritos sa-
nitarios 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 afec-
tada.»

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 desen-
volvan no mesmo ámbito.
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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 di-
rección 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 disposi-
tivos sanitarios dependentes destas, de ser o caso, determinaranse regulamentariamente.»  

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 sanita-
rio, 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
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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»

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 divi-
sión en zonas sanitarias de cada distrito realizarase atendendo a criterios de carácter funcio-
nal, considerando as condicións xeográficas, demográficas, epidemiolóxicas e de
accesibilidade, e conforme as necesidades da poboación e as directrices de ordenación esta-
blecidas 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.»

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 reper-
cusións que sobre a saúde poidan ter as decisións sobre políticas públicas.»

Catorce bis). Modifícase o número 2 do artigo 115, que queda redactado como segue:
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«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 desenvol-
vemento. 

Malia o anterior, en virtude da previsión contida no artigo 57.5 do texto refundido da Lei do Es-
tatuto básico do empregado público, aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de ou-
tubro, 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 li-
cenciado sanitario.»

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 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 pu-
blicación da oferta de prazas, sen prexuízo de que as bases poidan establecer un inferior.»

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 per-
soal 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.»

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 pro-
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fesionais 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 transpa-
rencia 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 de-
signación se realizará por decreto do Consello da Xunta de Galicia, ou de persoal directivo profe-
sional.

2. Consideraranse funcións directivas as funcións de dirección, xerencia e xestión do Sistema pú-
blico de saúde de Galicia nos seus niveis central e periférico, sempre que non correspondan ás fun-
cións dos órganos cuxos titulares teñan a consideración de alto cargo conforme o indicado no
número anterior.»

Dezasete. Modifícase a rúbrica do título IX, que pasa a ser «Da docencia, investigación e innova-
ción».

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 investiga-
dor de Galicia, co fin de conseguir unha maior adecuación da formación dos profesionais e das
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 consellaría competente en materia de sanidade promoverá a formación continuada dos pro-
fesionais 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 es-
tratéxicas do sistema. En todos os plans de formación do persoal existirá un módulo sobre a igual-
dade entre homes e mulleres, no que se fará especial referencia á violencia de xénero.

4. A consallería competente en materia de sanidade garantirá un sistema autonómico de acre-
ditación 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 pú-
blicos e privados.

5. A consallería 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.»
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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 ver-
tente 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 investi-
gación, 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 resulta-
dos 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 investi-
gación 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 Administra-
ción xeral e do sector público autonómico de Galicia, na Lei 5/2011, do 30 de setembro, do patri-
monio 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 investi-
gación 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 desen-
volvemento da transferencia inversa do coñecemento que incluirán a posta de manifesto polo sec-
tor 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 orien-
tadas á comercialización ou á explotación mercantil, como a creación de espazos ou foros públicos
comúns en materia de saúde pública.
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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 con-
xunto de novas solucións, servizos ligados ao coñecemento, tecnoloxías ou produtos sanitarios.

5. A Administración sanitaria impulsará, en coordinación coa consallería competente en materia
de I+D+i, e desenvolverá os mecanismos de cooperación, colaboración e articulación de redes ten-
dentes a favorecer que o sector sanitario se converta nun dos motores de desenvolvemento eco-
nómico 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 in-
novación empresarial no ámbito sanitario e a promoción da mellora na calidade dos servizos pú-
blicos de saúde, a Administración sanitaria incentivará, na medida en que sexa posible, a
presentación de solucións innovadoras nas súas licitacións baixo calquera modalidade de contra-
tación 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 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 con-
xunta 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.” 

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 Ma-
teria de Educación e Saúde.

Artigo 139.  Composición e funcionamento
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1. A composición da Comisión Interdepartamental en Materia de Educación e Saúde, da que for-
marán 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 pro-
moción 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 escolares e ás escolares con
necesidades especiais de saúde.

f) Aqueloutras que veñan establecidas por disposicións normativas de carácter xeral.»

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».

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 de-
senvolva 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.

Disposición transitoria segunda. Réxime transitorio dos órganos de participación social existentes

Os actuais órganos de participación social desenvolverán as funcións previstas nesta lei, coa com-
posición e de acordo coas regras de funcionamento actuais, ata a entrada en vigor do desenvolve-
mento regulamentario previsto nela.
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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.

Disposición derradeira primeira. Habilitación normativa 

Facúltase o Consello da Xunta para ditar as disposicións regulamentarias necesarias para o axei-
tado desenvolvemento desta lei. 

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor

Esta lei entrará en vigor aos vinte días da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 28 de febreiro de 2018
Aurelio Alfonso Núñez 
Eva Solla Fernández
Julio Torrado Quintela
Montserrat Prado Cores

1.3. Procedementos de control e impulso
1.3.6. Proposicións non de lei
1.3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión
1.3.6.2.4. Proposicións tramitadas

COMISIóN 2ª, ORDENACIóN TERRITORIAL, ObRAS PúbLICAS, MEDIO AMbIENTE E SERvIzOS

A Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, na súa sesión
do 1 de marzo de 2018, adoptou os seguintes acordos:

Aprobación sen modificacións

- 23399 (10/PNC-001864)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Prado, Martín e sete deputados/as máis
Sobre o inicio pola Xunta de Galicia da construción da pasarela e do itinerario peonil e ciclista entre
Agrela e Marineda, no concello da Coruña, así como as demandas que debe realizar ao Concello
da Coruña en relación coa obra que se está a executar ao longo da avenida de Arteixo
BOPG nº 247, do 25.01.2018

Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 8 votos a favor, 0 votos en contra e
4 abstencións.

O texto aprobado é o seguinte:

«O Parlamento Galego insta a Xunta de Galicia a:
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-Iniciar a construción da pasarela e o itinerario peonil e ciclista entre Agrela e Marineda no concello
da Coruña o máis axiña posible co obxectivo de que estea rematada no ano 2018.

-Dirixirse ao Concello da Coruña para que actúe no seu ámbito competencial para dar continuidade
á obra que executa a Xunta cara á cidade, ao longo da avenida de Arteixo, para conectar cun itine-
rario peonil accesible esta infraestrutura cara o centro da Coruña.»

Aprobación por unanimidade con modificacións

- 21189 (10/PNC-001743)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
Sobre a demanda pola Xunta de Galicia, aos países que levaron a cabo verteduras de residuos nu-
cleares preto das costas galegas, da súa vixilancia estrita e constante, así como da emisión de in-
formes do seu impacto ambiental
BOPG nº 226, do 14.12.2017

Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unani-
midade dos 12 deputados e deputadas presentes.

O texto aprobado é o seguinte:

«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a dirixirse ao Goberno de España para que faga as
xestións pertinentes ante as institucións europeas e os países responsables das verteduras, que
permitan asegurar a vixilancia das verteduras nucleares na foxa Atlántica, así como obter informa-
ción que garanta que non están tendo impacto no medio ambiente, e a realizar todas as xestións
políticas ao seu alcance para acadar estes obxectivos.»

- 23712 (10/PNC-001877)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e cinco deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación cos campionatos e a Su-
percopa Galega de Caza do Raposo
BOPG nº 251, do 01.02.2018

Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unani-
midade dos 12 deputados e deputadas presentes.

O texto aprobado é o seguinte:

«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:

1. Instar o Goberno central a iniciar un debate sobre a realización das competicións de caza do ra-
poso, tanto no ámbito cinexético coma no deportivo.

2. Non subvencionar estas actividades, non apoialas nin participar na súa promoción e desenvol-
vemento.

X lexislatura. Número 270. 5 de marzo de 2018 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

86036



3. Que ningún cargo público nin representante da Administración galega asista aos actos relacio-
nados con esta inxustificada competición de morte de fauna silvestre.»

Rexeitamento da iniciativas

- 19834 (10/PNC-001612)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e catro deputados/as máis
Sobre o inicio pola Xunta de Galicia dos trámites necesarios para a execución das obras de repara-
ción da estrada LU-710 no tramo comprendido entre o enlace coa A-6 e Baralla de xeito que teña
as mesmas características e anchura que o resto da estrada arranxada
BOPG nº 211, do 15.11.2017

Sométese a votación e resulta rexeitada por 4 votos a favor, 7 votos en contra e 1 abstención.

- 21287 (10/PNC-001750)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e cinco deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa actividade de Elnosa,
en Lourizán, na ría de Pontevedra
BOPG nº 229, do 19.12.2017

Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.

- 24316 (10/PNC-001921)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre as xestións que se deben levar a cabo en relación coa inclusión de Galicia no Corredor Atlán-
tico Ferroviario de Mercadorías
BOPG nº 255, do 07.02.2018

Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.

- 24454 (10/PNC-001929)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e tres deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para arranxar as deficiencias existen-
tes na estación de tratamento de auga potable do concello de Ordes, así como na rede de abaste-
cemento municipal
BOPG nº 255, do 07.02.2018

Sométese a votación e resulta rexeitada por 5votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.

Santiago de Compostela, 1 de marzo de 2018
Eva Solla Fernández
Vicepresidenta 2ª
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COMISIóN 4ª, EDUCACIóN E CULTURA

A Comisión 4ª, Educación e Cultura, na súa sesión do 1 de marzo de 2018, adoptou os seguintes
acordos:

Rexeitamento da iniciativa

- 20811 (10/PNC-001699)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e dous deputados/as máis
Sobre a implantación polo Goberno galego das ensinanzas correspondentes ao ciclo formativo de
grao medio de Sistemas Microinformáticos e Redes no curso 2018-2019 no IES de Melide
BOPG nº 222, do 04.12.2017

Sométese a votación e resulta rexeitada por 3 votos a favor, 7 votos en contra e 1 abstencións.

- 21883 (10/PNC-001789)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e cinco deputados/as máis
Sobre a dotación polo Goberno galego de profesorado especialista en linguaxe de signos no Centro
de Educación Infantil e Primaria Escultor Acuña, de Vigo
BOPG nº 236, do 10.01.2018

Sométese a votación e resulta rexeitada por 4 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.

- 25840 (10/PNC-001988)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre a subvención da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para a organi-
zación do arquivo municipal de Vedra
BOPG nº 260, do 14.02.2018

Sométese a votación e resulta rexeitada por 4 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.

Santiago de Compostela, 1 de marzo de 2018
Eva Solla Fernández
Vicepresidenta 2ª

3. Administración do Parlamento de Galicia

3.2. Recursos humanos 

Resolución da Presidencia, do 2 de marzo de 2018, pola que se aproba e se fai pública a
relación definitiva de aspirantes admitidos e excluídos no proceso selectivo para a pro-
visión de dúas prazas da escala técnica de informática do Parlamento de Galicia
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De conformidade coas medidas de planificación dos recursos humanos para o ano 2017 adoptadas
pola Mesa do Parlamento de Galicia, conforme o acordo da Mesa de negociación do 3 de xullo de
2017, entre as que se inclúen dúas prazas da escala técnica de informática do Parlamento de Galicia,
a Mesa do Parlamento acordou, con data do 24 de xullo de 2017, a convocatoria destes posto por
oposición libre, ao abeiro do disposto nos artigos 30.1.2 e 60.3 do Regulamento do Parlamento de
Galicia e 16 do seu Estatuto de persoal.

RESOLVO:

1º. Aprobar a lista definitiva de aspirantes admitidos/as no referido proceso selectivo.
— Admitidos/as:

Nº APELIDOS NOME DNI
1** Abelleira Lence Alberto 43125546V
2 Álvarez Iglesias Ismael 44458110F
3 Arias Méndez Diego 33329896K
4 Arias Pérez Emilio José 53161029W
5 Arnosa Casal Juan Cirilo 32681212Y
6 Bahamonde Amor Javier 52471460L
7** Barreiro Mendaña Rebeca 71011384B
8 Bellor Merayo Marcos 73241241H
9 Blanco Gonzalez Oscar 44467273Q
10 Cabado Lourés María dos Anxos 33316108X
11 Carballo Núñez María 32649510K
12 Castedo López Julio Miguel 46913462V
13 Castillo Gonzalez David 47364995z
14 Castro Mosquera David 53174994Y
15 Cernadas Vilas José Santiago 32845457P
16 Cotelo Lema Jose Antonio 32812793G
17 Cruz Barcia Daniel 32826256N
18 Cuervo Martínez Carlos 35464855M
19 Del Río Bóveda Óscar 35460918R
20 Díaz Boquete Juan Carlos 78792159R
21 Díaz Reigosa David 33997733F
22 Díaz Seoane Marta 33331416T
23 Docasar Gallego Joel 47358913G
24 Dominguez Groba Antonio 44814439C
25** Durán Pérez Nerea 78913906D
26 Durán Sanlés Rosana 53163029R
27 Eijo Álvarez José Manuel 33998770D
28 Espido Noya Pablo 46906443J
29 Espiñeira Rodríguez José Luís 12418779k
30 Fernández Leis Roberto 32809249W
31 Ferreiro Gonzalez Maria Monserrat 44473325L
32 Freire Gato Francisco 32665065M
33 Gándara Noya Martín 47355984L
34 García Palacios Raquel 47366234B
35 García Paz Esteban 34892516k
36 García Río Iván 33348075F
37 García Sánchez Juan Manuel 46913097C
38** Gil Rodríguez Andrés 36155351H
39 Gómez Barreiro Sergio 44807865R
40 Gómez Fuentes Rubén 53612014A
41 Gómez Pérez Daniel 36112668T
42 González Álvarez Xulián 44472084C
43 González Carnero Odilo 44828159D
44 Hermida Rodríguez Ruben Antonio 4735016K
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** Persoas que non están exentas da realización do segundo exercicio (eliminatorio)  conforme o
disposto no apartado 2.1.2 das bases desta convocatoria.

— Excluídos/as: ningún

2º. Ordenar a publicación desta Resolución no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia e no portal
web www.parlamentodegalicia.gal.

Contra esta resolución poderase interpoñer recurso potestativo de reposición ante a Presidencia
do Parlamento no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Boletín

45 Iglesias Álvarez Iago 32709541E
46 Lamas Fernández Antonio 44821456E
47 Lois Bolón David 46912127Q
48 López Vigo Gustavo José 32681531A
49 López Villar José 33542295S
50 Lubián Espinosa David 36138474T
51 Martín Souto Roberto 53301266P
52 Martínez Allegue Luís 774117702R
53 Martínez Pérez Cristina 53164030J
54 Martínez Suárez Antonio 44805158P
55 Martínez Suárez David Fernando 34977424J
56 Mata Cervera Verónica 44820945V
57 Mejuto Landeira Elisa 44810872H
58 Montero Fernández Beatriz 44464216H
59 Mosquera Gonzalez Julio 76727133F
60 Nieto Moure Antonio 44456036A
61 Olalla Cano Carlos Javier 53303786K
62 Orosa Rodriguez Ángel 33539903S
63 Osorio Peláez César 44838175C
64 Patiño Vázquez Daniel 32665702K
65 Pérez Benavides Carlos 77006271V
66 Pérez Blanco Ana 47373538R
67 Piñeiro Esperante Manuel 33293249J
68 Rivas Viña Oscar Jorge 77593769A
69 Rodríguez Dorado César 77410931S
70 Rodríguez Dorrego Sara 34999033W
71 Salgado Tenreiro Rodrigo 32702679Z
72 Sánchez Ferreiro Jorge 78802644K
73 Sanchez García Natividad 32827659N
74 Santos García Marcos 44450991H
75 Sanz Anchelergues Adolfo 44808348R
76 Segade León Marcos 45845685S
77 Serra Naya Jose Manuel 32768297J
78 Silva Dominguez Isabel 33332415X
79 Sobrino San Martin Sabela Alexandra 44849378E
80** Suárez Suárez Gonzalo 32792857D
81 Tain Vilanova Jose Manuel 44477243G
82 Varela Garrido David 53165167T
83 Vázquez Suárez Carlos 44806483E
84 Vilanova Añón Cristina 46909829H
85 Vilariño Fidalgo Tomás 76825926S
86 Villanueva Santiago Eva María 52499321G
87 Villares Balsa Miguel 32693543D
88 Villasenín Vaamonde Lucía María 32801239L
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Oficial do Parlamento ou poderá interpoñerse directamente recurso contencioso-administrativo no
prazo de dous meses ante a Sala do Contencioso–Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza
de Galicia.

Santiago de Compostela, 2 de marzo de 2018
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

Resolución da Presidencia, do 2 de marzo de 2018 pola que se nomean os membros do
tribunal cualificador das probas selectirvas para a provisión de dúas prazas da escala
técnica de informática do Parlamento de Galicia 

De conformidade co disposto no punto 3 das bases reguladoras que rexen a convocatoria do pro-
ceso selectivo para a provisión de dúas prazas da escala técnica de informática do Parlamento de
Galicia, aprobadas polos acordos da Mesa do Parlamento do 24 de xullo de 2017 e do 15 de no-
vembro de 2017,

RESOLVO:

Nomear  membros do tribunal cualificador das probas selectivas para a provisión das devanditas
prazas as persoas que figuran a seguir:

— Tribunal  titular:

Presidente: Xosé Antón Sarmiento Méndez
Secretario: Pedro Vila López
Vogal 1: María Aneiros González  
Vogal 2: Hernán Vila Pérez 
Vogal 3: Raquel Rodríguez Carro

— Tribunal suplente:

Presidente: Juan Carlos Caride Puente 
Secretario: Ignacio Cid Gómez
Vocal 1: Carolina Costoya Pardo
Vogal 2: José Andrés Freire Dapena
Vogal 3: Carlos Díaz Abraira

Santiago de Compostela, 2 de marzo de 2018
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
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4. Informacións e correccións de erros
4.2. Correccións de erros

Corrección de erros na publicación, no boletín Oficial do Parlamento de Galicia núm.
261, do 15 de febreiro de 2018, da admisión a trámite da pregunta oral en comisión doc.
núm. 25427

Advertido un erro material na publicación no BOPG núm. 261, do 15 de febreiro de 2018, procédese
á súa corrección nos seguintes termos.

Onde di: 

«- 25427 (10/POC-004175)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 4 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da creación nos centros de formación e experi-
mentación agroforestal dun módulo específico en gandaría ovina e caprina, así como a achega de
fondos, impulso e promoción da marca de garantía Pastores de Galicia

Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes»

Debe dicir:

«- 25427 (10/POC-004175)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Quiroga Díaz, José Antonio
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da creación nos centros de formación e experi-
mentación agroforestal dun módulo específico en gandaría ovina e caprina, así como a achega de
fondos, impulso e promoción da marca de garantía Pastores de Galicia

Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes»

Santiago de Compostela, 2 de marzo 2018
Xosé Antón Sarmiento Méndez
Letrado oficial maior
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