
 
IX LEXISLATURA 

Documentación parlamentaria nº 8 
 

 

Proxecto de lei de garantías de prestacións sanitarias   .           páx - 1 - 

 
 

S U M A R I O*
 

 
 
 
*Todos os textos das disposicións son consolidados salvo que se indique o contrario. 
 
 
 
I. PROXECTO DE LEI DE GARANTÍAS DE PRESTACIÓNS 
SANITARIAS – BOPG núm. 106 fasc. 1º, 22-5-13 
 
 
II. NORMATIVA 
 
      Normativa de Galicia 
 

• Lei 1/1989, do 2 de xaneiro, de creación do Servizo Galego de 
Saúde. 

• Decreto 177/1995, do 16 de xuño, polo que se regula a tarxeta 
sanitaria. 

• Lei 3/2001, do 28 de maio, reguladora do consentimento informado 
e da historia clínica dos pacientes. 

• Decreto 247/2002, do 18 de xullo, polo que se determina a 
constitución, composición e funcións da Comisión de 
Consentimento Informado. 

• Decreto 104/2005, do 6 de maio, de garantía de tempos máximos 
de espera na atención sanitaria. 

• Decreto 205/2007, do 27 de setembro, polo que se regula o dereito 
á segunda opinión médica no sistema sanitario público galego. 

• Decreto 259/2007, do 13 de decembro, polo que se crea o Rexistro 
galego de instrucións previas sobre coidados e tratamento da 
saúde. 

• Lei 8/2008, do 10 de xullo, de normas reguladoras de saúde de 
Galicia. 

• Decreto 12/2009, do 8 de xaneiro, polo que se regula a 
autorización de centros, servizos e establecementos sanitarios. 

• Resolución do 31 de agosto de 2012, da Secretaría Xeral Técnica 
da Consellería de Sanidade, pola que se acorda a publicación da 

http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B90106_1.PDF
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Instrución do 31 de agosto de 2012 sobre a prestación de 
asistencia sanitaria en Galicia ás persoas que non teñen a 
condición de asegurado ou de beneficiario recoñecida polo Instituto 
Nacional da Seguridade Social ou, se é o caso, polo Instituto Social 
da Mariña. 

• Resolución do 21 de setembro de 2012, da Secretaría Xeral 
Técnica da Consellería de Sanidade, pola que se acorda a 
publicación da Instrución do 21 de setembro de 2012 de creación 
do Programa galego de protección social da saúde pública. 

 
      Normativa estatal 
 

• Lei 14/1986, do 25 de abril, xeral de Sanidade. 
• Lei 41/2002, do 14 de novembro, básica reguladora da autonomía 

do paciente e de dereitos e obrigacións en materia de información 
e documentación clínica. 

• Real Decreto 605/2003, do 23 de maio, polo que se establecen as 
medidas para o tratamento homoxéneo da información sobre as 
listas de espera no Sistema Nacional de Saúde. 

• Lei 16/2003, do 28 de maio, de cohesión e calidade do Sistema 
Nacional de Saúde. 

• Real Decreto 124/2007, do 2 de febreiro, polo que se regula o 
Rexistro nacional de instrucións previas e o correspondente ficheiro 
automatizado de datos de carácter persoal. 

• Real Decreto 1039/2011, do 15 de xullo, polo que se establecen os 
criterios marco para garantir un tempo máximo de acceso ás 
prestacións sanitarias do Sistema Nacional de Saúde. 

• Lei 33/2011, do 4 de outubro, xeral de saúde pública. 
• Real Decreto-lei 16/2012, do 20 de abril, de medidas urxentes para 

garantir a sostenibilidade do Sistema Nacional de Saúde e mellorar 
a calidade e seguridade das súas prestacións. 

• Real Decreto 1192/2012, do 3 de agosto, polo que se regula a 
condición de asegurado e de beneficiario a efectos da asistencia 
sanitaria en España con cargo a fondos públicos, a través do 
Sistema Nacional de Saúde. 
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      Normativa das comunidades autónomas 
 
      ANDALUCÍA 
 

• Decreto 127/2003, do 13 de maio, polo que se establece o 
exercicio de dereito á segunda opinión médica no Sistema Público 
de Andalucía. 

• Decreto 96/2004, do 9 de marzo, polo que se establece a garantía 
de prazo de resposta en procesos asistenciais, primeiras consultas 
de asistencia especializada e procedementos diagnósticos no 
sistema sanitario público de Andalucía. 

• Orde do 24 de agosto de 2004, pola que se desenvolve o Decreto 
127/2003, do 13 de maio. 

• Lei 2/2010, do 8 de abril, de dereitos e garantías da dignidade da 
persoa no proceso da morte en Andalucía. 

• Lei 16/2011, do 23 de decembro, de saúde pública de Andalucía. 
• Decreto 59/2012, do 13 de marzo, polo que se regula a 

organización e funcionamento do Rexistro de vontades vitais 
anticipadas de Andalucía. 

 
      ARAGÓN 
 

• Lei 6/2002, do 15 de abril, de saúde de Aragón. 
• Decreto 100/2003, do 6 de maio, polo que se aproba o 

Regulamento de organización e funcionamento do Rexistro de 
vontades anticipadas. 

• Lei 10/2011, do 24 de marzo, de dereitos e garantía da dignidade 
da persoa no proceso de morrer e da morte. 

 
      ASTURIAS 
 

• Lei 1/1992, do 2 de xullo, pola que se crea e regula o Servizo de 
Saúde do Principado de Asturias. 

 
      BALEARES 
 

• Lei 5/2003, do 4 de abril, de saúde das Illas Baleares. 
• Lei 1/2006, do 3 de marzo, de vontades anticipadas. 
• Decreto 58/2007, do 27 de abril, polo que se desenvolve a Lei de 

vontades anticipadas e do rexistro de vontades anticipadas das 
Illas Baleares. 
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• Lei 16/2010, do 28 de decembro, de saúde pública das Illas 
Baleares. 

• Instrución 04/2011, do 25 de maio, pola que se regula a libre 
elección de enfermeiro/a nos centros de atención primaria do 
Servizo de Saúde das Illas Baleares. 

 
      CANARIAS 
 

• Lei 11/1994, do 26 de xullo, de sanidade de Canarias. 
 
      CANTABRIA 
 

• Lei 7/2002, do 10 de decembro, de ordenación sanitaria de 
Cantabria. 

• Decreto 139/2004, do 15 de decembro, polo que se crea e regula o 
Rexistro de vontades previas de Cantabria. 

• Lei 7/2006, do 15 de xuño, de garantías de tempos máximos de 
resposta na atención sanitaria especializada no sistema sanitario 
público de Cantabria. 

 
      CASTELA-A MANCHA 
 

• Lei 8/2000, do 30 de novembro, de ordenación sanitaria de Castela 
A Mancha. 

• Lei 6/2005, do 7 de xullo, de declaración de vontades anticipadas 
en materia da propia saúde. 

• Decreto 15/2006, do 21 de febreiro, polo que se regula o Rexistro 
de vontades anticipadas de Castela A Mancha. 

• Lei 5/2010, do 24 de xuño, de dereitos e deberes en materia de 
saúde de Castela A Mancha. 

 
      CASTELA  E LEÓN 
 

• Lei 8/2003, do 8 de abril, sobre dereitos e deberes das persoas en 
relación coa saúde. 

• Decreto 30/2007, do 22 de marzo, polo que se regula o documento 
de instrucións previas no ámbito sanitario e crea o Rexistro de 
instrucións previas de Castela León. 

• Orde SAN/559/2007 do 26 de marzo, pola que se aproba o Plan de 
garantía dos dereitos das persoas en relación coa saúde. 
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• Lei 8/2010, do 30 de agosto, de ordenación do sistema de saúde 
de Castela e León. 

• Decreto 60/2010, do 16 de decembro, polo que se crea e regula o 
sistema de información dos profesionais sanitarios de Castela e 
León. 

 
      CATALUÑA 
 

• Lei 21/2000, do 29 de decembro, de dereitos de información 
concernente á saúde e á autonomía do paciente, e á 
documentación clínica. 

• Decreto 175/2002, do 25 de xuño, polo que se regula o Rexistro de 
vontades anticipadas. 

• Lei 7/2003, do 25 de abril, de protección da saúde. 
• Decreto 125/2007, do 5 de xuño, polo que se regula o exercicio do 

dereito a obter unha segunda opinión médica.ç 
• Lei 18/2009, do 22 de outubro, de saúde pública de Cataluña. 

 
      ESTREMADURA 
 

• Lei 10/2001, do 28 de xuño, de saúde de Estremadura. 
• Lei 1/2005, do 24 de xuño, de tempos de resposta na atención 

sanitaria especializada do sistema sanitario público de 
Estremadura. 

• Lei 3/2005, do 8 de xullo, de información sanitaria e autonomía do 
paciente. 

• Decreto 132/2006, do 11 de xullo, polo que se reduce o tempo de 
espera en determinadas especialidades na atención sanitaria 
especializada. 

 
      MADRID 
 

• Lei 12/2001, do 21 de decembro, de ordenación sanitaria da 
Comunidade de Madrid. 

• Lei 6/2009, do 16 de novembro, da liberdade de elección na 
sanidade da Comunidade de Madrid. 

• Decreto 51/2010, do 29 de xullo, polo que se regula o exercicio da 
liberdade de elección de médico de familia, pediatra e enfermeiro 
na atención primaria, e de hospital e médico en atención 
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especializada no sistema sanitario público da Comunidade de 
Madrid. 

 
      MURCIA 
 

• Lei 4/1994, do 26 de xullo, de saúde da rexión de Murcia. 
• Lei 3/2009, do 11 de maio, de dereitos e deberes dos usuarios do 

sistema sanitario da rexión de Murcia. 
 
      NAVARRA 
 

• Lei Foral 10/1990, do 23 de novembro, de normas reguladoras do 
dereito á saúde. 

• Lei Foral 14/2008, do 2 de xullo, de garantías de espera en 
atención especializada. 

• Decreto Foral 21/2010, do 26 de abril, polo que se aproba o 
Regulamento de desenvolvemento da Lei Foral 14/2008, do 2 de 
xullo. 

• Lei Foral 17/2010, do 8 de novembro, de dereitos e deberes das 
persoas en materia de saúde na Comunidade Foral de Navarra. 

• Lei Foral 8/2011, do 24 de marzo, de dereitos e garantías da 
dignidade da persoa no proceso da morte. 

 
      PAÍS VASCO 
 

• Lei 8/1997, do 26 de xuño, de ordenación sanitaria da Comunidade 
Autónoma do País Vasco. 

• Lei 7/2002, do 12 de decembro, de vontades anticipadas no ámbito 
da sanidade. 

• Decreto 270/2003, do 4 de novembro, polo que se crea e regula o 
Rexistro vasco de vontades anticipadas. 

• Lei 9/2005, do 30 de setembro, reguladora do documento de 
instrucións previas no ámbito da sanidade. 

 
   COMUNIDADE VALENCIANA 
 

• Lei 1/2003, do 28 de xaneiro, de dereitos e información ao paciente 
da Comunidade Valenciana. 

• Lei 3/2003, do 6 de febreiro, de ordenación sanitaria da 
Comunidade Valenciana. 
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• Decreto 168/2004, do 10 de setembro, polo que se regula o 
documento de vontades anticipadas e se crea o Rexistro 
centralizado de vontades anticipadas da Comunidade Valenciana. 

• Lei 4/2005, do 17 de xuño, de saúde pública da Comunidade 
Valenciana. 

• Decreto 37/2006, do 24 de marzo, polo que se regula a libre 
elección de facultativo e centro, no ámbito da sanidade pública da 
Comunidade Valenciana. 

• Decreto 86/2009, do 19 de xuño, polo que se regula o dereito á 
segunda opinión médica no ámbito do sistema sanitario público 
valenciano. 

• Decreto 15/2010, do 15 de xaneiro, polo que se regula o sistema 
de información en saúde pública. 

• Decreto 138/2012, do 14 de setembro, polo que se regulan os 
servizos de atención e información ao paciente. 
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I. PROXECTO DE LEI DE GARANTÍAS DE PRESTACIÓNS SANITARIAS – BOPG núm. 106 fasc. 1º, 22-5-13

II. NORMATIVA

      Normativa de Galicia

· Lei 1/1989, do 2 de xaneiro, de creación do Servizo Galego de Saúde.


· Decreto 177/1995, do 16 de xuño, polo que se regula a tarxeta sanitaria.


· Lei 3/2001, do 28 de maio, reguladora do consentimento informado e da historia clínica dos pacientes.


· Decreto 247/2002, do 18 de xullo, polo que se determina a constitución, composición e funcións da Comisión de Consentimento Informado.


· Decreto 104/2005, do 6 de maio, de garantía de tempos máximos de espera na atención sanitaria.


· Decreto 205/2007, do 27 de setembro, polo que se regula o dereito á segunda opinión médica no sistema sanitario público galego.


· Decreto 259/2007, do 13 de decembro, polo que se crea o Rexistro galego de instrucións previas sobre coidados e tratamento da saúde.


· Lei 8/2008, do 10 de xullo, de normas reguladoras de saúde de Galicia.


· Decreto 12/2009, do 8 de xaneiro, polo que se regula a autorización de centros, servizos e establecementos sanitarios.

· Resolución do 31 de agosto de 2012, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, pola que se acorda a publicación da Instrución do 31 de agosto de 2012 sobre a prestación de asistencia sanitaria en Galicia ás persoas que non teñen a condición de asegurado ou de beneficiario recoñecida polo Instituto Nacional da Seguridade Social ou, se é o caso, polo Instituto Social da Mariña.


· Resolución do 21 de setembro de 2012, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, pola que se acorda a publicación da Instrución do 21 de setembro de 2012 de creación do Programa galego de protección social da saúde pública.

      Normativa estatal

· Lei 14/1986, do 25 de abril, xeral de Sanidade.

· Lei 41/2002, do 14 de novembro, básica reguladora da autonomía do paciente e de dereitos e obrigacións en materia de información e documentación clínica.


· Real Decreto 605/2003, do 23 de maio, polo que se establecen as medidas para o tratamento homoxéneo da información sobre as listas de espera no Sistema Nacional de Saúde.

· Lei 16/2003, do 28 de maio, de cohesión e calidade do Sistema Nacional de Saúde.


· Real Decreto 124/2007, do 2 de febreiro, polo que se regula o Rexistro nacional de instrucións previas e o correspondente ficheiro automatizado de datos de carácter persoal.


· Real Decreto 1039/2011, do 15 de xullo, polo que se establecen os criterios marco para garantir un tempo máximo de acceso ás prestacións sanitarias do Sistema Nacional de Saúde.


· Lei 33/2011, do 4 de outubro, xeral de saúde pública.

· Real Decreto-lei 16/2012, do 20 de abril, de medidas urxentes para garantir a sostenibilidade do Sistema Nacional de Saúde e mellorar a calidade e seguridade das súas prestacións.

· Real Decreto 1192/2012, do 3 de agosto, polo que se regula a condición de asegurado e de beneficiario a efectos da asistencia sanitaria en España con cargo a fondos públicos, a través do Sistema Nacional de Saúde.

      Normativa das comunidades autónomas

      ANDALUCÍA


· Decreto 127/2003, do 13 de maio, polo que se establece o exercicio de dereito á segunda opinión médica no Sistema Público de Andalucía.


· Decreto 96/2004, do 9 de marzo, polo que se establece a garantía de prazo de resposta en procesos asistenciais, primeiras consultas de asistencia especializada e procedementos diagnósticos no sistema sanitario público de Andalucía.


· Orde do 24 de agosto de 2004, pola que se desenvolve o Decreto 127/2003, do 13 de maio.


· Lei 2/2010, do 8 de abril, de dereitos e garantías da dignidade da persoa no proceso da morte en Andalucía.


· Lei 16/2011, do 23 de decembro, de saúde pública de Andalucía.


· Decreto 59/2012, do 13 de marzo, polo que se regula a organización e funcionamento do Rexistro de vontades vitais anticipadas de Andalucía.


      ARAGÓN


· Lei 6/2002, do 15 de abril, de saúde de Aragón.


· Decreto 100/2003, do 6 de maio, polo que se aproba o Regulamento de organización e funcionamento do Rexistro de vontades anticipadas.


· Lei 10/2011, do 24 de marzo, de dereitos e garantía da dignidade da persoa no proceso de morrer e da morte.


      ASTURIAS


· Lei 1/1992, do 2 de xullo, pola que se crea e regula o Servizo de Saúde do Principado de Asturias.

      BALEARES


· Lei 5/2003, do 4 de abril, de saúde das Illas Baleares.


· Lei 1/2006, do 3 de marzo, de vontades anticipadas.


· Decreto 58/2007, do 27 de abril, polo que se desenvolve a Lei de vontades anticipadas e do rexistro de vontades anticipadas das Illas Baleares.


· Lei 16/2010, do 28 de decembro, de saúde pública das Illas Baleares.

· Instrución 04/2011, do 25 de maio, pola que se regula a libre elección de enfermeiro/a nos centros de atención primaria do Servizo de Saúde das Illas Baleares.

      CANARIAS

· Lei 11/1994, do 26 de xullo, de sanidade de Canarias.

      CANTABRIA


· Lei 7/2002, do 10 de decembro, de ordenación sanitaria de Cantabria.

· Decreto 139/2004, do 15 de decembro, polo que se crea e regula o Rexistro de vontades previas de Cantabria.


· Lei 7/2006, do 15 de xuño, de garantías de tempos máximos de resposta na atención sanitaria especializada no sistema sanitario público de Cantabria.


      CASTELA-A MANCHA


· Lei 8/2000, do 30 de novembro, de ordenación sanitaria de Castela A Mancha.

· Lei 6/2005, do 7 de xullo, de declaración de vontades anticipadas en materia da propia saúde.


· Decreto 15/2006, do 21 de febreiro, polo que se regula o Rexistro de vontades anticipadas de Castela A Mancha.


· Lei 5/2010, do 24 de xuño, de dereitos e deberes en materia de saúde de Castela A Mancha.

      CASTELA  E LEÓN


· Lei 8/2003, do 8 de abril, sobre dereitos e deberes das persoas en relación coa saúde.

· Decreto 30/2007, do 22 de marzo, polo que se regula o documento de instrucións previas no ámbito sanitario e crea o Rexistro de instrucións previas de Castela León.


· Orde SAN/559/2007 do 26 de marzo, pola que se aproba o Plan de garantía dos dereitos das persoas en relación coa saúde.


· Lei 8/2010, do 30 de agosto, de ordenación do sistema de saúde de Castela e León.


· Decreto 60/2010, do 16 de decembro, polo que se crea e regula o sistema de información dos profesionais sanitarios de Castela e León.

      CATALUÑA


· Lei 21/2000, do 29 de decembro, de dereitos de información concernente á saúde e á autonomía do paciente, e á documentación clínica.

· Decreto 175/2002, do 25 de xuño, polo que se regula o Rexistro de vontades anticipadas.


· Lei 7/2003, do 25 de abril, de protección da saúde.


· Decreto 125/2007, do 5 de xuño, polo que se regula o exercicio do dereito a obter unha segunda opinión médica.ç


· Lei 18/2009, do 22 de outubro, de saúde pública de Cataluña.

      ESTREMADURA


· Lei 10/2001, do 28 de xuño, de saúde de Estremadura.

· Lei 1/2005, do 24 de xuño, de tempos de resposta na atención sanitaria especializada do sistema sanitario público de Estremadura.


· Lei 3/2005, do 8 de xullo, de información sanitaria e autonomía do paciente.


· Decreto 132/2006, do 11 de xullo, polo que se reduce o tempo de espera en determinadas especialidades na atención sanitaria especializada.

      MADRID


· Lei 12/2001, do 21 de decembro, de ordenación sanitaria da Comunidade de Madrid.

· Lei 6/2009, do 16 de novembro, da liberdade de elección na sanidade da Comunidade de Madrid.


· Decreto 51/2010, do 29 de xullo, polo que se regula o exercicio da liberdade de elección de médico de familia, pediatra e enfermeiro na atención primaria, e de hospital e médico en atención especializada no sistema sanitario público da Comunidade de Madrid.

      MURCIA


· Lei 4/1994, do 26 de xullo, de saúde da rexión de Murcia.

· Lei 3/2009, do 11 de maio, de dereitos e deberes dos usuarios do sistema sanitario da rexión de Murcia.

      NAVARRA


· Lei Foral 10/1990, do 23 de novembro, de normas reguladoras do dereito á saúde.


· Lei Foral 14/2008, do 2 de xullo, de garantías de espera en atención especializada.


· Decreto Foral 21/2010, do 26 de abril, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei Foral 14/2008, do 2 de xullo.


· Lei Foral 17/2010, do 8 de novembro, de dereitos e deberes das persoas en materia de saúde na Comunidade Foral de Navarra.


· Lei Foral 8/2011, do 24 de marzo, de dereitos e garantías da dignidade da persoa no proceso da morte.


      PAÍS VASCO


· Lei 8/1997, do 26 de xuño, de ordenación sanitaria da Comunidade Autónoma do País Vasco.

· Lei 7/2002, do 12 de decembro, de vontades anticipadas no ámbito da sanidade.


· Decreto 270/2003, do 4 de novembro, polo que se crea e regula o Rexistro vasco de vontades anticipadas.


· Lei 9/2005, do 30 de setembro, reguladora do documento de instrucións previas no ámbito da sanidade.


   COMUNIDADE VALENCIANA

· Lei 1/2003, do 28 de xaneiro, de dereitos e información ao paciente da Comunidade Valenciana.


· Lei 3/2003, do 6 de febreiro, de ordenación sanitaria da Comunidade Valenciana.


· Decreto 168/2004, do 10 de setembro, polo que se regula o documento de vontades anticipadas e se crea o Rexistro centralizado de vontades anticipadas da Comunidade Valenciana.


· Lei 4/2005, do 17 de xuño, de saúde pública da Comunidade Valenciana.


· Decreto 37/2006, do 24 de marzo, polo que se regula a libre elección de facultativo e centro, no ámbito da sanidade pública da Comunidade Valenciana.


· Decreto 86/2009, do 19 de xuño, polo que se regula o dereito á segunda opinión médica no ámbito do sistema sanitario público valenciano.


· Decreto 15/2010, do 15 de xaneiro, polo que se regula o sistema de información en saúde pública.


· Decreto 138/2012, do 14 de setembro, polo que se regulan os servizos de atención e información ao paciente.
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