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A Lei 1/1989, do 2 de xaneiro,
do Servicio Galego de Saúde, pro-
mulgouse debido á necesidade de
establecer, no ámbito da Comuni-
dade Autónoma de Galicia, un
organismo capaz de levar a adian-
te a xestión integrada dos servicios
sanitarios existentes en Galicia.

Transcorrido un primeiro perío-
do de evolución e consumado o
traspaso das funcións e dos servi-
cios do INSALUD á Comunidade
Autónoma de Galicia, faise nece-
sario introducir, no marco da dita
lei, as modificacións precisas en
determinados aspectos relativos a
campos de xestión fundamentais,
que poderían condiciona-la boa
marcha do organismo e a desexada
eficacia na execución diaria da
actividade que debe desenvolver.

En efecto, tanto a complexidade
da xestión de persoal que confor-
ma a súa estructura coma a deriva-
da dunha xestión económica con-
dicionada pola dinámica e a
prioridade das actividades que ten
que desenvolver precisan dunha
acomodación en ámbolos dous
campos que, sen subtraerse ó res-
pecto tutelar dos órganos compe-
tentes por razón de materia, posi-
biliten unha acción máis eficaz
dirixida a cumpri-lo mandato esta-

blecido no artigo 43.1 e 2 da nosa
Constitución.

Preténdese, en definitiva, a
través da lei, enfoca-lo sistema
sanitario non como un factor de
gastos senón como unha aporta-
ción decisiva a un maior nivel de
saúde, dotando ó Servicio Galego
de Saúde do impulso funcional,
económico e administrativo que
lle permita facer fronte, con
garantía, ó compromiso contraído
pola Comunidade Autónoma: xes-
tionar con eficiencia e eficacia os
recursos e prestar con dilixencia e
competencia os servicios sanita-
rios que se lle encomendan.

Por todo o exposto, o Parlamen-
to de Galicia aprobou e eu, de con-
formidade co artigo 13.2 do Esta-
tuto de Galicia e co artigo 24 da
Lei 1/1983, do 22 de febreiro,
reguladora da Xunta e do seu pre-
sidente, promulgo, en nome de El-
-Rei, a Lei de reforma da Lei
1/1989, do 2 de xaneiro, do Servi-
cio Galego de Saúde.

Artigo único

Primeiro

Modifícanse os seguintes arti-
gos da Lei 1/1989, do 2 de xanei-
ro, do Servicio Galego de Saúde,
que quedarán redactados nos
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seguintes termos:

«Artigo 3

O Servicio Galego de Saúde terá
as seguintes funcións:

a) O desenvolvemento de tóda-
las áreas que configuran o concep-
to integral de saúde (física, men-
tal, social ou de relación e
ecolóxica ou ambiental) xestio-
nando a sanidade en tódalas súas
facetas: información e educación
sanitarias, protección da saúde,
prevención da enfermidade, asis-
tencia sanitaria e rehabilitación.

b) A execución e o desenvolve-
mento dos programas de docencia
e investigación que lle sexan enco-
mendados pola Consellería, dentro
da súa competencia ou que sexan
necesarios para os seus fins.

c) A xestión das prestacións
sanitarias, farmacéuticas e com-
plementarias que lle correspondan
ó Servicio.

d) A xestión dos centros, servi-
cios e establecementos sanitarios
do Servicio Galego de Saúde e dos
adscritos funcionalmente a el.

e) A formalización e actualiza-
ción de acordos, convenios e con-
certos coas entidades non adminis-
tradas pola Comunidade Autónoma
de Galicia.

f) Calquera outra que lle sexa
encomendada polo Consello da
Xunta ou pola Consellería de
Sanidade no ámbito das súas res-
pectivas competencias.»

«Artigo 4

O Servicio Galego de Saúde
axustará a súa actuación ás normas
e instruccións emanadas da Con-
sellería de Sanidade, á que, en
todo caso, lle corresponde:

a) Elabora-la planificación xeral
sanitaria de Galicia e propoñerlle
ó Consello da Xunta, para a súa
aprobación, o Plan de saúde da
Comunidade Autónoma.

b) A fixación de criterios de
actuación do organismo para o
desenvolvemento e a execución da
política de saúde de Galicia.

c) O exercicio da potestade
regulamentaria e de organización
do Servicio Galego de Saúde.

d) Aproba-los módulos econó-
micos para a prestación de servi-
cios propios e concertados, así
como a súa modificación e revi-
sión, logo de informe da Conse-
llería de Economía e Facenda.

e) Autoriza-la creación, modifi-
cación, traslado, supresión ou
peche dos centros, servicios e
establecementos sanitarios e efec-
tua-lo seu rexistro, catalogación e
acreditación.

f) Os rexistros e as autorizacións
sanitarias obrigatorias de calquera
tipo de instalacións, establece-
mentos, actividades, servicios ou
artigos directa ou indirectamente
relacionados co uso ou consumo
humano.

g) Propoñerlle ó Consello da
Xunta de Galicia os nomeamentos
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e o cesamento do director xeral do
Servicio Galego de Saúde.

h) A elevación, para a súa apro-
bación, ó Consello da Xunta do
proxecto de regulamento xeral do
organismo.

i) A aprobación do anteproxecto
do presuposto do organismo.

l) Elevarlle ó Consello da
Xunta, para a súa aprobación, o
proxecto do cadro de persoal que
elabore o Servicio Galego de
Saúde, logo de informe da Conse-
llería de Economía e Facenda e da
da Presidencia e Administración
Pública.

ll) A aprobación da memoria
anual de actuación do Servicio
Galego de Saúde, da que se lle
dará conta ó Consello da Xunta de
Galicia.

m) A inspección do Servicio
Galego de Saúde, sen prexuício
das competencias da Consellería
da Presidencia e Administración
Pública.

n) A aprobación da estructura
básica do sistema de información
sanitario de Galicia.

ñ) A aprobación, avaliación,
seguimento e control da investiga-
ción e docencia non incluídos no
campo das competencias atribuí-
das á Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria.

o) O nomeamento e a remoción
dos xerentes das áreas de saúde.»

«Artigo 5

O Servicio Galego de Saúde
estructúrase nos seguintes órga-
nos:

1.— De dirección e xestión:

1.1.— Superiores:

a) O Consello de Administración.

b) O director xeral do Servicio
Galego de Saúde.

1.2.— Territoriais:

a) Consellos de dirección de
área.

b) Xerentes de área.

2.— De participación:

a) Consello Galego de Saúde.

b) Consellos de saúde de área.»

«Artigo 7

1. O director xeral do Servicio
Galego de Saúde terá, para tódolos
efectos, a representación legal do
organismo.

2. Son funcións do director
xeral do Servicio Galego de
Saúde:

a) A execución dos acordos do
Consello de Administración.

b) A dirección e xestión de tóda-
las actividades do organismo, sen
prexuício das facultades do Con-
sello de Administración e das de
dirección superior que lle corres-
ponden ó conselleiro de Sanidade.
Para estes efectos poderá dictar
instruccións e circulares relativas
ó funcionamento e á organización
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internos, sen detrimento das com-
petencias do Consello de Admi-
nistración.

c) Presentarlle ó Consello de
Administración o anteproxecto do
presuposto e a memoria anual de
actividades do organismo, e o
anteproxecto do cadro de persoal,
elevándolle as propostas relativas
á relación de postos de traballo do
Servicio Galego de Saúde.

d) Con respecto ó persoal ads-
crito ó Servicio Galego de Saúde,
xa sexa estatutario, laboral, así
como ó funcionario ó que lle sexa
de aplicación a Lei 17/1989, do 23
de outubro, de creación de escalas
do persoal sanitario ó servicio da
Comunidade Autónoma, ou que
fose transferido polo INSALUD e
exerza funcións propias da súa
profesión ou oficio sanitario,
correspóndenlle as competencias
reguladas no artigo 15, punto 8, da
Lei 4/1988, do 26 de maio, da fun-
ción pública de Galicia, de acordo
coas normas marco aprobadas
pola Consellería da Presidencia e
Administración Pública.

e) Actuar como órgano de con-
tratación do Servicio Galego de
Saúde.

f) Autoriza-los gastos e pro-
poñe-los pagamentos do organis-
mo.

3. O director xeral poderá dele-
gar nos xerentes das áreas de
saúde funcións específicas no que
se refire ó seu respectivo ámbito
de actuación, logo de autorización

do Consello de Administración do
Servicio Galego de Saúde.»

Artigo 8

Modifícase a letra a) do punto 1,
que quedará redactada nos seguin-
tes termos:

«a) Seis designados pola Conse-
llería de Sanidade, de entre os
cales catro serán profesionais sani-
tarios da área de saúde.»

«Artigo 9

1. O xerente da área de saúde é
o órgano de xestión dela e será
nomeado polo conselleiro de Sani-
dade por proposta do director do
Servicio Galego de Saúde.

2. O xerente da área de saúde
será o encargado da execución das
directrices establecidas polo Con-
sello de Dirección, das propias do
Plan de saúde da área e das nor-
mas emanadas da Administración
autonómica e da do Estado. Así
mesmo, presentará os anteproxec-
tos do Plan de saúde e das súas
adaptacións anuais e o proxecto de
memoria anual da área de saúde.»

Artigo 11

Modifícase no punto 2, que que-
dará redactado nos seguintes ter-
mos:

«2. Os consellos de saúde da
área estarán constituídos polos
seguintes membros:

— Seis polas corporacións
locais correspondentes á respecti-
va área de saúde.
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— Dous pola Administración
sanitaria da área de saúde: un de
atención primaria e outro de asis-
tencia especializada.

— Dous polas organizacións
sindicais de maior representación
no sector.

— Dous polas organizacións
empresariais.

— Dous polas organizacións de
consumidores comprendidas den-
tro da área de saúde.

— Un representante por cada
corporación profesional sanitaria
de Galicia a nivel da área de
saúde.

— O xerente da área de saúde.»

Artigo 12

Suprímese o punto 2, co cal o
punto 3 do mesmo precepto pasará
a se-lo número 2, e efectúanse na
súa redacción as seguintes modifi-
cacións:

«2. A zona de saúde é o marco
funcional e territorial que serve de
referencia, baixo a coordinación e
supervisión do Consello de Direc-
ción da área correspondente, para
a prestación dos servicios sanita-
rios de atención primaria integra-
da.»

«Artigo 13

1. Cada área de saúde dis-
poñerá, cando menos, dun hospital
xeral de referencia que, ademais
das funcións asistenciais que lle
sexan propias, desenvolverá aque-

loutras de promoción da saúde,
prevención da enfermidade, inves-
tigación e docencia, de acordo cos
plans aprobados pola Consellería
para cada área de saúde.

2. Á rede hospitalaria do Servi-
cio Galego de Saúde poderanse
incorpora-los hospitais de carácter
privado a través dos oportunos
concertos, que terán carácter com-
plementario e se axustarán ás nor-
mas de acreditación dictadas pola
Consellería de Sanidade e na
forma que se determine regula-
mentariamente.

3. O Servicio Galego de Saúde
garantirá, en todo caso e como
mínimo, a existencia de un médico
de cabeceira en cada concello.»

Artigo 14

Engádese un punto que figurará
como número 3, redactado do
seguinte xeito:

«3. Os funcionarios que por
aplicación do disposto na Lei
7/1989, do 23 de outubro, de crea-
ción de escalas do persoal sanita-
rio ó servicio da Comunidade
Autónoma, se encontren integra-
dos nos respectivos corpos, esca-
las e, se é o caso, subescalas, cla-
ses e especialidades adscritos á
Consellería de Sanidade integra-
ranse no Servicio Galego de Saúde
para tódolos efectos.»

Segundo

Derróganse as disposicións tran-
sitorias da Lei 1/1989, que que-
darán do seguinte xeito:
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«Disposición transitoria primeira

No momento de asumi-lo traspa-
so das funcións e dos servicios do
Instituto Nacional da Saúde e da
rede sanitario-asistencial do Insti-
tuto Social da Mariña á Comunida-
de Autónoma de Galicia, os
medios persoais e materiais adscri-
tos a estes quedarán integrados no
Servicio Galego de Saúde.»

«Disposición transitoria segunda

Os partidos e, se é o caso, os dis-
tritos sanitarios serán o marco
territorial no que os funcionarios
sanitarios locais (médicos, practi-
cantes e matronas) continuarán
desenvolvendo as súas funcións
para a prestación da asistencia
sanitaria pública mentres non se
regule a súa actividade de acordo
co establecido na presente lei.»

«Disposición transitoria terceira

O Servicio Galego de Saúde e as
áreas de saúde non se entenderán
plenamente constituídos polo que
se refire ó exercicio das funcións
de xestión e administración de
recursos sanitarios ata que non se
realicen efectivamente as transfe-
rencias da asistencia sanitaria das
corporacións locais, e conforme
estas se vaian realizando, se é o
caso. Nestes supostos, as corpora-
cións locais seguirán tendo, entre-
mentres, a titularidade e asumindo
a dirección e xestión, para tódolos
efectos, dos servicios, centros e
establecementos sanitarios de que
dispoñan á entrada en vigor desta
lei, sen prexuício da coordinación

funcional de todo o dispositivo
sanitario público.»

«Disposición transitoria cuarta

Entre tanto o Servicio Galego de
Saúde e as áreas de saúde non asu-
man o desenvolvemento das súas
funcións, estas seguirán sendo rea-
lizadas polos órganos e servicios
correspondentes da Consellería de
Sanidade.»

«Disposición transitoria quinta

1. O persoal que se adscribe ó
Servicio Galego de Saúde como
consecuencia das respectivas trans-
ferencias manterá o seu nomeamen-
to e o réxime retributivo específico
que teña recoñecido no momento
da adscrición efectiva ó servicio,
sen prexuício do previsto nas dispo-
sicións que lle sexan de aplicación.

2. Malia o previsto no punto an-
terior, o Consello da Xunta adop-
tará as medidas pertinentes para a
homologación entre as diferentes
colectividades que integran o Ser-
vicio Galego de Saúde.»

«Disposición transitoria sexta

Mentres non se promulgue a le-
xislación específica a que se refire
a disposición adicional cuarta da
Lei 4/1988, do 26 de maio, da fun-
ción pública de Galicia, o persoal
regulado no Estatuto xurídico do
persoal médico da Seguridade
Social, no Estatuto de persoal sani-
tario non facultativo das institu-
cións sanitarias da Seguridade
Social, no Estatuto do persoal non
sanitario ó servicio das institucións
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sanitarias da Seguridade Social, e
tamén o persoal dos corpos e das
escalas sanitarias que serán trans-
feridos á Xunta de Galicia xunto
cos servicios e coas funcións de
asistencia sanitaria da Seguridade
Social continuarase rexendo pola
lexislación que lle sexa de aplica-
ción en cada momento.»

«Disposición transitoria sétima

O Servicio Galego de Saúde, no
proceso de selección de persoal e
de provisión dos postos de traba-
llo, dictará as disposicións oportu-
nas para que se teña en conta o
coñecemento do idioma galego.»

«Disposición transitoria oitava

En canto non se proceda ó desen-
volvemento normativo específico
do regulado por esta lei en materia
de contabilidade e seguimento pre-
supostario, será de aplicación, no
que se refire ó procedemento, o
réxime establecido pola Orde do 21
de xaneiro de 1989 sobre contabili-
dade e seguimento presupostario
no que afecta ó Instituto Nacional
da Saúde, coa excepción de que as
resolucións na materia serán adop-
tadas polos órganos da Comunida-
de Autónoma que se establezan
regulamentariamente.»

Terceiro

A disposición derradeira da Lei
1/1989 queda modificada e engá-
deselle ó texto da lei unha disposi-
ción derradeira segunda, quedan-
do redactadas ambas nos seguintes
termos:

«Disposición derradeira primeira

1. Facúltase ó Consello da
Xunta para establecer mediante
decreto o ámbito territorial das
áreas de saúde e o seu número e
para realiza-las oportunas adapta-
cións tendo en conta a ordenación
territorial de Galicia vixente en
cada momento.

2. Mentres existan áreas sanita-
rias inferiores a 200.000 habitan-
tes, poderase acumula-la dirección
coas doutra área coa finalidade de
facilita-la adecuada coordinación
de funcións. Neste suposto o
desempeño de prazas acumuladas
non se verá afectado de incompa-
tibilidade.»

«Disposición derradeira segunda

O Consello da Xunta queda
facultado para dicta-las disposi-
cións necesarias para a execución
e o desenvolvemento desta lei.»

Cuarto

«Disposición derrogatoria

1. Queda derrogada a alínea
2.a) do artigo 8 da Lei 1/1989, do
2 de xaneiro, do Servicio Galego
de Saúde.

2. Quedan así mesmo derrogadas
cantas disposicións de igual ou infe-
rior rango se opoñan a esta lei.»

Santiago de Compostela, 23 de
xullo de 1991

Manuel Fraga Iribarne
Presidente
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