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RAFAEL RODRÍGUEZ VILLARINO, deputado e voceiro do Grupo Provincial 

Socialista da Deputación de Ourense, en base ó previsto na Lei de Bases Reguladora do 

Réxime Local, ó artigo 91 e 97, entre outros, do R.O.F. e o Regulamento da Corporación 

presenta unha MOCIÓN SOBRE A POSICIÓN EN CONTRA DA REFORMA DA 
LEI DE SAÚDE DE GALICIA. 
 
A Lei de Saúde 8/2008 de Galicia foi a primeira lei integral de saúde de Galicia, dotando á 

autonomía dun marco lexislativo necesario e sólido para poder afrontar as necesidades dun 

ben prezado como é a sanidade pública. Entre as cuestións que nesta lei se trataron 

existiron aspectos referidos á saúde pública, contando coas medidas que o goberno de 

Galicia pode adoptar por necesidades asociadas a esta área e, incluso, cun regulamento que 

implicaba sancións debido a incumprimentos que provocaran problemas sanitarios. Esta lei 

está fundamentada nos dereitos dos pacientes e, como concepto xeral, nunha visión integral 

da saúde e da promoción e protección dela a través dos mecanismos que un sistema 

sanitario público debe ter. 

 

A pandemia provocada polo coronavirus afectou a todo o conxunto da poboación, e 

particularmente  ao sistema sanitario. A situación, tremendamente excepcional, motivou 

tamén a necesidade de outorgar ás administracións un corpo legal que permita tomar as 

decisións necesarias para controlar o efecto expansivo do virus. A este respecto o Estado 

de Alarma, mecanismo excepcional contemplado na Constitución Española, resultou ser 

unha ferramenta relevante e que permitiu afrontar difíciles decisións ademais de aportar 

posibilidades que, nunha situación normal, non poderían ser tomadas. Este Estado de 

Alarma, non entanto, foi criticado e discutido por diversos partidos, principalmente o 

Partido Popular (aínda que non soamente) que quixeron descabalgar ao goberno de España 

e quixeron utilizar a pandemia para facer ataques partidistas nun momento tan delicado. 

 

Ao fin do ano 2020 o Partido Popular de Galicia iniciou un proceso parlamentario para 

reformular algúns aspectos da Lei de Saúde 8/2008 de Galicia, co obxectivo de introducir 

novas medidas co suposto obxectivo de combater a pandemia. Estas medidas continuaron a 

súa tramitación e a aprobación de dita modificación da Lei xa un ano despois do inicio da 

pandemia. 

 

A pesares dos anuncios e intentos de dulcificación, a iniciativa lexislativa que impulsou o 

Partido Popular de Galicia ten implicacións legais de gravidade. A nova redacción das 

disposicións implican, de facto, a implantación definitiva dun estado de alarma permanente 

en Galicia, con implicacións de carácter constitucional respecto da posibilidade de limitar 

“dereitos fundamentais e liberdades públicas”, aínda que estes aspectos non poidan ser 

modificados e alterados nunha lei de rango autonómico.  

 

A normativa inclúe a capacidade de que sexan considerados autoridade sanitaria todos os 

membros da administración, sexa local ou autonómica, sexan membros do eido sanitario 

ou non. Estas denominadas autoridades sanitarias terán a capacidade de ditaminar ordes de 

peche de negocios, requisar materiais ou advertir posibles sancións á persoas concretas coa 
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mera causa de considerar, persoalmente, que existe un risco. Estas medidas poderán ser 

demandadas pola autoridade sanitaria aos corpos e forzas de seguridade, que deben 

facilitar estas accións sen capacidade de oposición. A normativa pretende, ademais, evitar 

procedementos administrativos nas sancións ou incluso evitar a petición de autorización 

xudicial para medidas de restricións, como sucede ata o de agora. 

 

A norma tamén implica tratamentos obrigatorios para os casos que sexan considerados de 

interese polas autoridades sanitarias, incluída a obrigatoriedade da vacinación, mencionado 

expresamente que estes casos poden darse “aínda que exista incerteza científica”, 

apoiándose na consideración arbitraria de quen corresponda. 

 

A aprobación por parte do PP dese marco normativo supón unha vulneración de dereitos, 

inapropiada e innecesaria. A situación excepcional que vivimos na pandemia xera un 

estado de medo e incerteza que desacougan á poboación. Non entanto, a utilización dos 

medos e os temores para lexislar contra os dereitos e libertades públicas cidadáns en favor 

das restricións non aceptable. Os gobernos deben manter a capacidade de xestionar e 

dirixir as accións contra a pandemia, pero non aproveitarse deste escenario para 

implementar medidas de corte autoritario, e moito menos pretender alterar principios 

básicos a través de medidas autonómicas que poden ter serios problemas de viabilidade. 

 

 

Por todo o exposto, o grupo socialista presenta a seguinte PROPOSTA DE ACORDO: 

 

1. Instar ao goberno da Xunta de Galicia a iniciar una reforma Lei de Saúde de 

Galicia en consenso con todas as forzas políticas con representación parlamentaria, 

axentes sociais, sociedades científicas, representantes das administracións locais e 

do ámbito xurídico galego. Esta reforma estará orientada a mellorar, de ser 

necesario, aspectos que poidan contribuír a optimizar o sistema legal de protección 

da saúde pública, pero sen implantar medidas restritivas de liberdades e dereitos 

fundamentais e baseándose en valoracións sanitarias nos aspectos que sexa preciso. 

 

En Ourense, a 11 de marzo de 2021 

 

Asinado: Rafael Rodríguez Villarino. 

 

 
 
 
 
 
 
 
SR. PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE 
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