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INTRODUCIÓN

O ÁMBITO DE DEREITO:

Significa asumir a súa contrapartida, é dicir, que tras o dereito hai unha obriga
correlativa. Por isto mesmo, é preciso contemplar os medios idóneos para esixir
responsabilidades pola violación da obriga de satisfacción. E a satisfacción
comprende tres obrigas: non violalos, promovelos e garantilos.
O que se pretende por dereito non se satisfai por caridade. A esixibilidade, máis
desenvolta nos dereitos civís e políticos, é tamén posible respecto dos dereitos
sociais. Pero certamente non se está falando só de accións xudiciais. Hai outras
vías de reclamación, particularmente políticas (parlamentarias, acusacións
constitucionais, por exemplo), administrativas (avaliación pública do impacto
das políticas públicas), cuasixudiciais (ombudsman e similares) e internacionais,
a través da denuncia internacional ante os sistemas convencional e especial das
Nacións Unidas e ante os sistemas rexionais.(*1) Trátase dun vello principio no
campo dos dereitos humanos: todos os cidadáns teñen o dereito de comprobar
a contribución pública e o seu uso, e “a sociedade ten o dereito de pedir conta
da súa administración a todo empregado público”.
Toda política pública baseada en dereitos deberá considerar como fíos
condutores os principais valores que emanan da Declaración Universal e de
todos os textos declarativos e convencionais posteriores:




O principio da dignidade de todos os membros da familia humana, que
orienta todo o catálogo de dereitos e é, ademais, un dereito en si.
O principio de non discriminación, presente en todos os instrumentos de
dereitos humanos, convencionais e declarativos.
O principio da sociedade democrática, único espazo no que é posible o
goce dos dereitos humanos.
Roberto Garretón, representante da Oficina do Alto
Comisionado das Nacións Unidas para os Dereitos
Humanos de América Latina e do Caribe.
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Hoxe en día existe un consenso xeral entre gobernos, organismos internacionais e
sociedade civil que recoñece a saúde como un dereito en si mesmo e como unha
condición esencial para a equidade e o desenvolvemento sostible. Por outra banda, non
se pode falar de saúde sen facelo do funcionamento do seu sistema sanitario, dos
determinantes sociais da saúde como a pobreza, un ámbito salubre, a desigual
repartición da riqueza, o poder e os recursos - incluíndo as desigualdades de xénero-,
educación, emprego digno ou a protección social.
Os principios da declaración de Alma Ata: equidade, acceso universal, acción
intersectorial, participación da comunidade e orientación dos servizos de saúde
cara á prevención, acordados hai case 40 anos na Conferencia Internacional sobre
Atención Primaria de Saúde celebrada en Alma Ata, Turquía, en 1978, seguen hoxe tan
vixentes e necesarios coma daquela.
Médicos do Mundo reivindica a saúde dende un enfoque de dereitos humanos, de
xénero, de interculturalidade, de integración social solidaria e de aumento de
poder. Con este enfoque, defendemos:
• A saúde como un dereito humano fundamental.
• A responsabilidade dos gobernos de garantir o acceso á atención sanitaria de calidade,
á educación e a outros servizos sociais de acordo coas necesidades da poboación,
independentemente da súa situación de regularidade ou irregularidade administrativa e
do seu nivel socioeconómico.
• A participación da poboación e as organizacións nas que se articula, na formulación,
implementación e avaliación de todas as políticas e programas sociais e de saúde.
• A saúde como resultado final dunha serie de determinantes, entre eles o ámbito
político, económico, social e físico.
En Médicos do Mundo consideramos que a atención sanitaria de carácter primario debe
orientar a organización dos sistemas de saúde para que os pobos alcancen o mellor nivel
de saúde posible. Ademais, debe incluír a saúde sexual e reprodutiva dende o
enfoque dos dereitos sexuais e reprodutivos, incluíndo tanto actividades asistenciais
como educativas dirixidas a mozos, mulleres e homes.
Así mesmo, entendemos que só os sistemas sanitarios públicos poden garantir os
obxectivos compartidos de universalidade, equidade e calidade dos servizos de
saúde.
Reivindicamos a cobertura universal, entendida como sistemas públicos de
financiamento e acceso aos servizos de calidade para todas as persoas, sen que iso
supoña perigo de caer na pobreza.
Tendo todo isto en conta, Médicos do Mundo Galicia quere facer públicos algúns dos
casos máis alarmantes cos que nos atopamos no territorio galego durante o ano 2014,
casos que incumpren a propia reforma sanitaria. Como organización queremos chamar a
atención ante este tipo de lexislacións que facilitan condutas racistas e que provocan un
gran dano social.
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DEREITO Á SAÚDE EN GALICIA:
INFORME 2014

O Real Decreto-lei 16/2012, do 20 de abril, de medidas urxentes para garantir que o
Sistema Nacional de Saúde sexa sostible e mellorar a calidade e seguridade das súas
prestacións, supuxo un cambio do modelo do SNS que, amparado pola crise económica,
deixa a centos de miles de persoas sen asistencia sanitaria e retrotráenos a un desfasado
sistema de aseguramento e copagamento pola prestación de determinados servizos.
Esta medida lexislativa, non consensuada no parlamento nin na sociedade, vulnera o
dereito á saúde das persoas que quedaron excluídas do sistema.
Dado que son as comunidades autónomas as que teñen as competencias en materia de
asistencia sanitaria, a aplicación a nivel autonómico deste Real Decreto-lei obrigou á
posta en marcha de diversas medidas que intentaron paliar os problemas ocasionados
pola dita norma estatal. No caso de Galicia, desde o ano 2012, púxose en marcha o
Programa Galego de Protección Social da Saúde Pública.
Este informe pretende sintetizar e ordenar as principais dificultades que detectamos á
hora de analizar o dereito á saúde cos titulares de obrigas e as dificultades detectadas na
atención e acompañamento dos titulares de dereitos á hora de facer efectivos estes
dereitos.
Por iso, este informe describe:





Vías de acceso, revisión da normativa e dificultades encontradas no seu
desenvolvemento dentro do sistema sanitario.
Principais vulneracións de persoas que sufriron algún tipo de incidencia
relacionadas coa atención en urxencias, menores ou mulleres embarazadas, tanto
hospitalarias como en centros de saúde e que teñen que ver coa entrada en vigor
do mencionado Real Decreto-lei.
Principais vulneracións de persoas que sufriron algún tipo de incidencia
relacionada coa atención ou entrada no PGPSSP.

Así mesmo, somos conscientes que os casos dos que MdM Galicia ten coñecemento
non son máis que unha pequena mostra de todos os que están ocorrendo cada día nas
diferentes cidades e municipios de todas as CC.AA.
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ANÁLISE DE SIGLAS
CAISS- Centro de Atención e Información da Seguridade Social.
CC.AA.- Comunidades Autónomas.
CE- Comunidade Europea.
CIP- Código de Identificación Persoal.
COF- Centro de Orientación Familiar.
DUDH- Declaración Universal de Dereitos Humanos.
INSS- Instituto Nacional da Seguridade Social.
IPREM- Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.
ISM- Instituto Social da Mariña.
IVE- Interrupción Voluntaria do Embarazo.
MdM- Médicos do Mundo.
NIE- Número Identificativo de Estranxeiro.
PACs- Punto de Atención Continuada de Saúde.
PGPSSP- Programa Galego de Protección Social da Saúde Pública.
SERGAS- Servizo Galego de Saúde.
SNS – Sistema Nacional de Saúde
SS- Seguridade Social.
RD- Real Decreto.
TS- Tarxeta Sanitaria.
UM- Unidade Móbil.
VIH- Virus de Inmunodeficiencia Humana.
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CONTIDO:
MENORES DE IDADE
A normativa e lexislación vixente recoñecen o dereito a que “en todo caso, todos os estranxeiros menores de dezaoito
anos recibirán asistencia sanitaria nas mesmas condicións que os españois”.
MdM denuncia a conculcación frecuente deste dereito, explicitada principalmente na dificultade de acceso ao dereito á
saúde dos menores e nas contradicións sobre o dereito do menor entre diferentes centros de saúde.
Exemplos de casos atendidos.

MULLERES EMBARAZADAS
A normativa e lexislación vixente recoñecen o dereito á atención sanitaria “en todos os procesos relacionados co
embarazo, parto e posparto (…) desde a confirmación do embarazo (...) ata dous meses despois da data probable de
parto”.
MdM detecta a solicitude de documentación non obrigatoria na atención e a diminución de días na atención destas
mulleres no posparto, xerando unha barreira de acceso á saúde maternoinfantil, claramente vulneradora de dereitos
internacionalmente recoñecidos.
Exemplos de casos atendidos

URXENCIAS
A normativa e lexislación vixente recoñecen o dereito á atención “de urxencia por enfermidade grave ou accidente,
calquera que sexa a causa, ata a situación de alta médica”, para todas as persoas.
MdM denuncia a obstaculización continua e sistemática de acceso a este servizo básico, por parte da administración do
SERGAS, negando información ao paciente e facturando o 100% dos servizos prestados. A atención urxente, de facto,
limítase á alta hospitalaria, non proporcionándose hasta a alta médica. Non se proporciona a medicación necesaria ata a
alta médica.
Exemplos de casos atendidos

“PROGRAMA GALEGO DE PROTECIÓN SOCIAL E DA SAÚDE PÚBLICA”
Programa autonómico que complementa ao estatal, dando cobertura a “aquelas persoas con documentación válida e en
vigor, que non poidan ter asistencia por ningunha outra vía… ” que quedan fóra do último.
MdM denuncia que o acceso á información é escaso, nulo e/ou incoherente, detectando incongruencias na solicitude da
documentación, falta de protocolos e de formación do persoal que o xestiona, así como arbitrariedade de criterios entre
institucións á hora de proporcionar a cobertura sanitaria, o que provoca unha clara inequidade á hora de poder acceder
aos servizos.
Exemplos de casos atendidos
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VÍAS DE ACESO
A partir do 1 de setembro do ano 2012 a Xunta de Galicia, a través da Consellaría de
Sanidade, recoñece sete modalidades de acceso á asistencia sanitaria en Galicia:
1. ASEGURADO OU BENEFICIARIO: a lexislación consultada para a
elaboración deste informe recoñece que son o INSS ou o ISM os organismos
competentes para recoñecer o dereito á asistencia sanitaria, sendo os servizos de
saúde os que acreditarán ese dereito emitindo a correspondente tarxeta sanitaria.
Esta vía dá dereito á tarxeta sanitaria, á asistencia en toda Europa e á tarxeta
sanitaria europea ou ao certificado provisional substitutorio.
2. Como persoa incluída nun CONVENIO ESPECIAL de prestación de asistencia
sanitaria, subscrito co servizo de saúde da comunidade habitual de residencia.
3. Como persoa acollida no PROGRAMA DE PROTECCIÓN SOCIAL DA
SAUDE PÚBLICA: as persoas con documentación identificativa válida e en
vigor que, a partir do 1 de setembro de 2012, non teñan ou non poidan ter
dereito á asistencia sanitaria pola modalidade de asegurado ou beneficiario e non
poidan exportar a asistencia sanitaria desde o seu país de orixe, poderán solicitar
ser acollidas neste programa para recibir asistencia sanitaria. Esta vía outorga
dereito a ser atendidos só en Galicia pero non terán recoñecido o dereito no
resto do Estado.
4. Como persoas ESTRANXEIRAS NON REXISTRADAS NIN AUTORIZADAS
COMO RESIDENTES EN ESPAÑA, nas situacións especiais existentes:
a. De URXENCIAS POR ENFERMIDADE GRAVE OU ACCIDENTE,
calquera que sexa a súa causa, ata a situación de alta médica.
b. De ASISTENCIA A EMBARAZO, PARTO E POSPARTO.
En todo caso, os ESTRANXEIROS MENORES DE DEZAOITO ANOS
recibirán asistencia sanitaria nas mesmas condicións que os españois
(especificación corrixida por MdM, xa que, no documento consultado,
urxencias, muller embarazada e menor están en igualdade mentres que, no RD
16/2012, menores aparece claramente diferenciado).
5. Como persoa autorizada para estar en España como SOLICITANTE DE
PROTECCIÓN INTERNACIONAL OU COMO VÍTIMA DE TRATA de seres
humanos en período de restablecemento e reflexión.
6. Como persoa con sospeita de padecer unha enfermidade que leve consigo risco
para a comunidade e que non teña ningunha outra vía de acceso: PROGRAMA
DE VIXIANCIA EPIDEMIOLÓXICA.

7. COMO ENFERMO PRIVADO.
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REVISIÓN DA NORMATIVA E PRINCIPAIS RECLAMACIÓNS1
Hai unha tendencia a pensar que todos os nosos dereitos e deberes sobre un determinado
asunto se circunscriben á Constitución Española de 1978 e á normativa interna
existente, cando non é así.
España ten subscritos unha serie de tratados internacionais sobre dereitos humanos que
consideran o recoñecemento do dereito de prestación sanitaria. Os devanditos tratados,
ao ter sido validamente ratificados, obrigan xuridicamente ao Estado español a
cumprilos.
A CE establece, no seu artigo 96, que os tratados internacionais, unha vez ratificados
por España, forman parte do ordenamento xurídico interno. Do mesmo xeito, o artigo
10.2 establece que as normas relativas aos dereitos fundamentais e liberdades, que a
constitución recoñece, se interpretarán de conformidade coa DUDH, así como cos
tratados e acordos internacionais sobre as mesmas materias ratificadas.

1 O listado de toda a documentación revisada para a elaboración deste informe
aparecerá ao final do documento.
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2.1. MENORES
2.1.1 MARCO XURÍDICO
Internacional
A Declaración Universal de Dereitos do Home (1948) e a Convención do 20 de
novembro de 1989 sobre os Dereitos do Neno, forman parte do noso ordenamento
xurídico interno a través do xa citado artigo 96 da CE.


A Declaración Universal dos Dereitos Humanos proclamada pola Asemblea
Xeral das Nacións Unidas en 1948, enmarca o dereito á asistencia sanitaria no
seu artigo 25.
1. Toda persoa ten dereito a un nivel de vida adecuado que lle asegure,
así como á súa familia, a saúde e o benestar, e en especial a
alimentación, o vestido, a vivenda, a asistencia médica e os servizos
sociais necesarios. Ten así mesmo dereito aos seguros en caso de
desemprego, enfermidade, invalidez, viuvez, vellez ou outros casos
de perda dos seus medios de subsistencia por circunstancias
independentes da súa vontade.
2. A maternidade e a infancia teñen dereito a coidados e asistencia
especiais. Todos os nenos, nacidos dentro do matrimonio ou fóra del,
teñen dereito a unha igual protección social.



A Convención das Nacións Unidas sobre os Dereitos do Neno de 1989,
ratificada por España en 1990, fai especial fincapé en que os estados parte
asegurarán que ningún neno sexa privado do seu dereito ao desfrute dos servizos
sanitarios (art. 24).
1. Os estados parte recoñecen o dereito do neno ao desfrute do máis

alto nivel posible de saúde e a servizos para o tratamento das
enfermidades e a rehabilitación da saúde. (…)
2. Asegurar a prestación da asistencia médica e a atención sanitaria
que sexan necesarias a todos os nenos, facendo fincapé no
desenvolvemento da atención sanitaria de carácter primario (…)
A partir desta convención, empézase a facer referencia ao menor como suxeito
de dereitos en vez de como obxecto. Afirma Sampere (2013) que estes dous pactos
internacionais son argumento suficiente para que un neno teña “dereito a ser atendido e
coidado, con independencia de que non sexa protexido no seu país de procedencia”.
Estatal
Dentro do marco normativo nacional, a CE no seu artigo 39.4 ratifica que “os nenos
gozarán da protección prevista nos acordos internacionais que velan polos seus
dereitos”.


A Lei 1/1996, do 15 de xaneiro, de protección xurídica do menor recalca de
novo no seu artigo 3 en referencia a instrumentos internacionais o seguinte:
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Os menores gozarán dos dereitos que lles recoñece a constitución e os
tratados internacionais dos que España sexa parte, especialmente a
Convención de Dereitos do Neno de Nacións Unidas e os demais dereitos
garantidos no ordenamento xurídico, sen discriminación algunha por razón de
nacemento, nacionalidade, raza, sexo, deficiencia ou enfermidade, relixión,
lingua, cultura, opinión ou calquera outra circunstancia persoal, familiar ou
social.

O Real Decreto-lei 16/20122, do 20 de abril, de medidas urxentes para garantir que o
SNS sexa sostible e mellorar a calidade e seguridade das súas prestacións, modificou o
artigo 3 da Lei 16/2003, de cohesión e calidade do Sistema Nacional de Saúde, titulado
"Da condición de asegurado", e introduciu dous novos artigos. O artigo 3º quedou
redactado da seguinte forma:
Os estranxeiros non rexistrados nin autorizados como residentes en
España recibirán asistencia sanitaria nas seguintes modalidades:

a) (…)

b) (…)
En todo caso, os estranxeiros menores de dezaoito anos recibirán
asistencia sanitaria nas mesmas condicións que os españois.

O Real Decreto 576/2013, do 26 de xullo, polo que se establecen os requisitos
básicos do convenio especial de prestación de asistencia sanitaria a persoas que
non teñan a condición de aseguradas nin de beneficiarias do Sistema Nacional de
Saúde e se modifica o Real Decreto 1192/2012, do 3 de agosto, polo que (…)3 engade
unha disposición adicional coa seguinte redacción:
«Disposición adicional oitava. Asistencia sanitaria pública en supostos
especiais. Os estranxeiros menores de dezaoito anos non rexistrados nin
autorizados como residentes en España aos que se refire o artigo 3º da
Lei 16/2003, do 28 de maio, terán dereito á asistencia sanitaria pública
polo Sistema Nacional de Saúde coa mesma extensión recoñecida ás
persoas que ostentan a condición de aseguradas, sendo o tipo de
achega por parte do usuario para as prestacións da carteira de
servizos do Sistema Nacional de Saúde que a esixan o correspondente
aos asegurados en activo.»
Autonómica
En Galicia e de conformidade co establecido no Real Decreto-lei 16/2012
establecéronse os criterios polos que se dispensaría a asistencia sanitaria a aquelas
persoas que non reunisen a condición de asegurado ou de beneficiario.
Polo tanto establecéronse os criterios polos cales os menores terían cobertura sanitaria
na resolución do 31 de agosto de 2012, da secretaría xeral técnica da Consellaría de
Sanidade, pola que se acorda a publicación da instrución do 31 de agosto de 2012 sobre
2
3

BOE Núm. 98 Publicado o 24 de abril de 2012. Páx. 31278
BOE Núm. 179 Publicado o 27 de xullo de 2013 (páx. 55058)
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a prestación de asistencia sanitaria en Galicia ás persoas que non teñen a condición
de asegurado ou de beneficiario recoñecida polo INSS ou, no seu caso, polo Instituto
Social da Mariña4.
No ámbito de aplicación desta resolución podemos ler:
2. Así mesmo, as persoas estranxeiras non rexistradas nin autorizadas
como residentes en España que se atopen en Galicia, e que non teñan nin
poidan ter asistencia sanitaria pública polas vías regulamentadas en
España, nin exportar o dereito desde o seu país de procedencia, nin
poidan incluírse no Programa Galego de Protección Social da Saúde
Pública, recibirán a asistencia sanitaria por parte do Servizo Galego de
Saúde, nas seguintes modalidades:
c) Os estranxeiros menores de 18 anos recibirán asistencia
sanitaria nas mesmas condicións que os galegos.
A resolución engade unha terceira modalidade (apartado c) cando o Real Decreto-lei
16/2012, sobre o que se basea, déixaa aparte, precedida de “en todo caso”.
Por outra banda, na disposición segunda sobre o acceso á asistencia sanitaria e as prestacións
contempladas, a resolución especifica que se dispensará a asistencia sanitaria nas seguintes
modalidades e condicións:

4) Aos estranxeiros menores de 18 anos: recibirán asistencia
sanitaria nas mesmas condicións que os galegos.
A disposición cuarta explica o procedemento de tramitación para os menores:
1. Para todos os casos de situacións especiais será necesario que o interesado ou
o seu representante presente a solicitude da asistencia sanitaria:
b) A primeira vez que solicita a asistencia no resto das situacións
especiais.
3. A administración sanitaria expedirá un documento que sinalará a modalidade
de asistencia sanitaria e a súa validez nos seguintes casos:
c) Para os estranxeiros menores de 18 anos: ata a maioría de
idade.
Este documento deberá presentarse no momento de acceder aos centros e
servizos sanitarios, xunto cun documento acreditativo da súa identidade, sen
prexuízo de que sexa o Sistema de Información Poboacional de Galicia o que
acredite a situación, a modalidade de asistencia sanitaria e o período de validez.
4. O lugar da tramitación das solicitudes será o seguinte, segundo o tipo de
modalidade de asistencia sanitaria:

4

DOG Núm. 175, 13 de setembro de 2012
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b) Centros de saúde:
Asistencia aos estranxeiros menores de 18 anos, a través dos/das
traballadores/as sociais, para valorar a situación da unidade familiar
do menor
2.1.2 RECLAMAMOS:
Segundo a lexislación presentada, MdM reclama:
1. Que no documento de solicitude de asistencia sanitaria para situacións
especiais (segundo instrución 10/2012 que desenvolve o RD 16/2012 do 20
de abril), na parte posterior do documento, onde figura documentación a
aportar, se modifique :
a. Onde figura documento identificativo se faga figurar o documento
acreditativo da súa identidade xa que é o que aparece recollido
na lei.
b. No mesmo apartado figura empadroamento, se ben entendemos que é
un documento desexable de ningunha maneira pode ser un
documento que obstaculice a consecución dun dereito fundamental
recollido en toda a lexislación que temos presentado. Polo tanto,
instamos ás administracións competentes para que modifiquen este
apartado e se faga a mesma aclaración que para os casos de vítimas
de trata ou solicitantes de asilo, de tal xeito que a redacción quede da
seguinte forma: Certificado de empadroamento ou escrito
motivando que se xustifique a imposibilidade de empadroarse.
c. Temos detectado a través do noso traballo que se solicitan
documentos a maiores, como o informe de denegación de asistencia
sanitaria por parte do INNS para todos os menores con NIE. Ademais
de facer constar a nosa desconformidade coa solicitude de
documentación, que non aparece recollida nin no documento de
solicitude, nin na instrución que regula o dereito do menor,
queremos reclamar que de ser necesaria esta documentación se
solicite, por medios telemáticos, desde a delegación territorial de
tramitación de tarxeta sanitaria ao CAISS, xa que, como
poderemos ver nos casos presentados, este documento xera
dificultades e retrasos na consecución dun dereito básico.
2. Mentres que no RD 16/2012 non vén recollida a necesidade de ter unha
valoración dunha traballadora social como un requisito para que os
menores accedan aos servizos de saúde, na súa instrución en Galicia
(resolución do 31 de agosto de 2012 da Secretaría Xeral Técnica da
Consellería de Sanidade) si se recolle esta medida. Desde a experiencia da
nosa organización no acompañamento de persoas pertencentes a colectivos
en situación de exclusión social, esta medida é claramente disuasoria e
provoca desigualdades, por diferentes motivos:
i. Non hai un criterio único de informe, polo que cada
traballadora social elabora un diferente tipo de informe. Na
súa maior parte, un informe social que en ningún caso é unha
valoración social relativa ao dereito á saúde do menor.
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ii. Nos casos nos que o centro de saúde non ten traballadora
social, a derivación destas persoas ás traballadoras sociais de
base non se realiza de forma fluída nin adecuada e ademais,
en moitos casos, estes/as traballador/as non están formados/as
para saber como teñen que actuar, polo que retarda moito a
entrada do menor nos servizos, senón o fai inviable.
iii. Co obxectivo de tomar medidas para a protección dun menor,
MdM considera que non hai mellor forma de protexelo e
poder facer o seu seguimento que a súa entrada directa nos
servizos sanitarios; desta maneira, pódese ter un seguimento
de asistencia a citas do menor, coidados, etc.
iv. Por último, pero non menos importante, MdM considera que
non existe un criterio máis alá da nacionalidade ou lugar de
nacemento para diferenciar aos menores, promovendo isto un
criterio discriminatorio por razóns de país de orixe que non
ten cabida nunha sociedade como a galega e que vai en contra
dos convenios internacionais asinados por España como:
O Convenio Europeo de Dereitos Humanos:
Artigo 14: Prohibición da discriminación: O goce dos dereitos
e liberdades recoñecidos no presente convenio ten que estar
asegurado, sen distinción ningunha, especialmente por razóns
de sexo, raza, cor, lingua, relixión, opinións políticas ou
outras, orixe nacional ou social, pertenza a unha minoría
nacional, fortuna, nacemento ou calquera outra situación.
Lei do menor (Lei 1/1996):
Artigo 3. Referencia a instrumentos internacionais.
Os menores gozarán dos dereitos que lles recoñece a
constitución e os tratados internacionais dos que España sexa
parte, especialmente a Convención de Dereitos do Neno de
Nacións Unidas e os demais dereitos garantidos no
ordenamento xurídico, sen discriminación algunha por razón
de nacemento, nacionalidade, raza, sexo, deficiencia ou
enfermidade, relixión, lingua, cultura, opinión ou calquera
outra circunstancia persoal, familiar ou social.
Polo tanto reclamamos que o documento de valoración do/a traballador/a social
sexa eliminado na entrada, recibindo, unha vez dentro do sistema, o mesmo
seguimento por parte da traballadora social que o resto dos menores.
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2.1.3 CASOS
CASO 1, setembro 2014
Nena de 7 anos, natural de Taxiquistán, en situación regular con prórroga de estadía
como familiar de estudante. A nai acode ao centro de saúde a pedir unha cita co oculista
para a menor e alí infórmana de que non lle poden dar cita porque non ten tarxeta
sanitaria, motivo polo cal ponse en contacto con MdM Galicia. Desde o 7 de decembro
de 2012 ata ese momento estaba a ser atendida polo método de "alta rápida", que non
permite consultar o historial médico nin derivar aos menores ás especialidades, nin á
hospitalaria. Poñémonos en contacto co centro de saúde e a traballadora social
infórmanos que, dende a delegación territorial de tramitación de tarxeta sanitaria lle
comunicaron que a menor non tiña dereito á asistencia sanitaria. Ao poñérmonos en
contacto coa delegación territorial e, unha vez comprobada a documentación,
observamos que se lle denegou a entrada no PGPSSP. Esta vía nin foi solicitada nin é a
vía pertinente para a atención sanitaria da menor. Reclamamos unha petición de
documentación por escrito para poder facerlles chegar novamente a documentación
solicitada. Trala reclamación, á menor recoñéceselle o dereito á asistencia sanitaria con
data do 20 de outubro de 2014. Con posterioridade, sen facer referencia á súa inclusión,
e despois de enviarlles unha carta coas tarxetas sanitarias (á que só teñen dereito
asegurados e beneficiarios, mentres o resto terán un documento acreditativo do dereito,
pero non tarxeta), envíaselles outra carta o 3 de decembro do 2014 resolvendo
novamente a súa solicitude coa denegación do dereito á asistencia. A familia ten, polo
tanto, dúas resolucións da súa petición, unha aceptando o dereito á asistencia sanitaria
como menor e outra denegándollo. Preséntase un recurso de alzada e o prazo de
resolución sobre este tiña como data de finalización o 13 de marzo de 2015. A 23 de
marzo de 2015 seguimos agardando unha resposta.
Data de comezo dos trámites: 26 de novembro do 2012.
Data de finalización: non hai.
CASO 2, setembro 2014
Neno de 4 anos, natural de Taxiquistán, en situación regular con prórroga de estadía
como familiar de estudante. A nai acode ao centro de saúde para solicitar unha cita para
a súa irmá e infórmana de que o neno tampouco ten dereito á cobertura sanitaria.
Resolvemos seguir os mesmos pasos para reclamar o seu dereito á saúde que no caso da
súa irmá. Poñémonos en contacto co centro de saúde e a traballadora social infórmanos
que dende a delegación territorial de tramitación de tarxeta sanitaria lle comunicaron
que o menor non ten dereito á asistencia sanitaria. Ao poñérmonos en contacto coa
delegación territorial e, unha vez comprobada a documentación, observamos que se lle
denegou a entrada no PGPSSP cando esta vía nin foi solicitada, nin é a vía pertinente
para a atención sanitaria a menores. Reclamamos unha petición de documentación por
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escrito para poder facer chegar novamente a documentación solicitada. Trala
reclamación recoñéceselle o dereito á asistencia sanitaria como menor con data do 20 de
outubro de 2014. Posteriormente, sen facer referencia á súa inclusión e despois de
enviarlles unha carta coas tarxetas sanitarias (á que só teñen dereito asegurados e
beneficiarios, mentres o resto terían un documento acreditativo do dereito, pero non
tarxeta), envíanlle outra carta o 3 de decembro do 2014 resolvendo novamente a súa
solicitude, só que desta vez denegándolle o dereito á asistencia. Preséntase un recurso
de alzada. O prazo de resolución sobre o recurso de alzada tiña como data de
finalización o 13 de marzo de 2015. A 23 de marzo de 2015 seguimos esperando
resposta.
Data comezo dos trámites: 26 novembro 2012
Data de finalización: non hai.

CASO 3, outubro 2014
Neno de 2 anos de orixe ecuatoriana, fillo de nai española e pai ecuatoriano. Acaban de
chegar ao noso país polo que o neno non ten tarxeta sanitaria. Si posúe partida de
nacemento de Ecuador, apostilada pola Haia e en vigor. Acoden co neno ao centro de
saúde onde a nai ten recoñecido o dereito á asistencia. Solicitan unha consulta para
valorar a evolución dunha anemia severa que sufriu o neno en Ecuador. Á nai pídenlle
algún documento que probe que o menor é o seu fillo. Eles entréganlles a partida de
nacemento pero no centro de saúde infórmanlles de que este documento non é suficiente
e que precisan ver algún documento español. Tras a insistencia dos pais sobre o estado
de saúde do menor, dende administración indícanlles que poden ir ás consultas de
pediatría e preguntar se algún pediatra lles quere atender. O menor é atendido por unha
médica que tras escoitar os antecedentes médicos lle comunica á nai que cando teñan os
papeis en regra se lle poderá solicitar unha analítica. Dado que esa data coincide coa
vacinación do neno, a nai solicita cita para a vacinación en administración e dende alí
indícanlle de novo que fale coa enfermeira. Ao ir á consulta de enfermaría, esta
comunícalle o caso a outro pediatra, que lle abre o historial médico e atende ao menor.
Este é vacinado e solicítaselle unha analítica que se realiza ao día seguinte. Tras todas
estas consultas a nai acode á consulta da traballadora social, que despois de pedir
información sobre os ingresos económicos, lle realiza un informe social para poder
incluír ao neno na vía excepcional do RD 16/2012 como menor de 18 anos. Porén, nesta
cita non se explora a posibilidade de que o neno teña dereito á asistencia sanitaria como
beneficiario da súa nai, o que pode xerar un problema, xa que a solicitude dunha vía
excepcional só é posible senón se ten dereito por ningunha outra vía e pode levar
consigo multas. Ademais, incórrese nun problema de mingua do dereito do menor xa
que a vía para recoñecelo como dereito por RD 16/2012 é asegurado ou beneficiario.
Pouco despois, a nai accede a un contrato laboral e acode ao INNS onde lle indican que
o menor podería ter sido e ten dereito a ser incluído como beneficiario dela, polo que
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acode ao centro de saúde para informar do cambio de situación e para entregar a
documentación pertinente e incluír ao neno como beneficiario. A pesar deste cambio, a
traballadora social indícalle que volva á súa consulta dentro dun ano sen explicarlle as
razóns para realizar este seguimento.
Neste caso, valoramos que se vulnerou o dereito do menor á atención urxente, na
información sobre a vía de entrada do menor, e se someteu aos pais a un informe social
que non era obrigatorio xa que o INNS non realiza este tipo de informes para incluílo
como beneficiario.

CASO 4, outubro 2014
Neno de orixe exipcia, de 8 anos e en situación regular con prórroga de estadía por
familiar de estudante. Os pais levan dende o 23 de agosto do 2013 intentando
conseguirlle cobertura sanitaria. O centro de saúde derívanos o caso porque non teñen
forma de solucionar o problema e, unha vez acoden a MdM Galicia, observamos que
teñen gran cantidade de documentación, toda referida aos diferentes intentos de
conseguir asistencia sanitaria ao menor. Trala entrevista, decatámonos que non recibiron
información personalizada sobre as vías dispoñibles para conseguir a tarxeta sanitaria,
así como onde tiñan que presentar os documentos. O 17 de novembro do 2014 ao neno
denégaselle a asistencia sanitaria como menor de 18 anos por estar en situación regular.
Preséntase un recurso de alzada xa que segundo o RD 16/2012 "en todo caso, os
estranxeiros menores de dezaoito anos recibirán asistencia sanitaria nas mesmas
condicións que os españois". O prazo de resolución sobre o recurso de alzada tiña como
data de finalización o 13 de marzo de 2015. A 23 de marzo de 2015 seguimos esperando
unha resposta.
Data de inicio os trámites: 23 agosto 2013.
Data de fin: non hai.
CASO 5, outubro 2014
Neno de orixe exipcia, de 4 anos e en situación regular, como prórroga de estadía por
familiar de estudante. Os pais levan dende o 23 de agosto do 2013 intentando
conseguirlle cobertura sanitaria. O centro de saúde derívanos o caso porque non saben
como solucionar o problema. Unha vez acoden á nosa organización observamos que
teñen gran cantidade de documentación, toda referida aos diferentes intentos de
conseguir asistencia sanitaria ao menor e tamén teñen un aviso de facturación por unha
atención do menor. Ao entrevistalos, decatámonos de que non recibiron información
personalizada sobre as vías dispoñibles para conseguir a tarxeta sanitaria, así como onde
tiñan que presentar os documentos. O día 11 de novembro do 2014 realizamos unha
reclamación sobre o aviso de facturación e en facturación, infórmannos de que esa
factura non está en forma xa que todos os menores teñen dereito á asistencia gratuíta.
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O 17 de novembro do 2014 denégaselle a asistencia por estar en situación regular. A
continuación preséntase un recurso de alzada xa que segundo o RD 16/2012 "en todo
caso, os estranxeiros menores de dezaoito anos recibirán asistencia sanitaria nas mesmas
condicións que os españois". O prazo de resolución sobre o recurso de alzada tiña como
data de finalización o 13 de marzo de 2015 e a 23 de marzo de 2015 seguimos
esperando resposta. Durante o período de espera de contestación, o neno sofre un
accidente que obriga sutura. Os pais teñen medo de acudir ao servizo e solicitan
acompañamento. Ao chegar ao servizo, solicitamos atención urxente por medidas
especiais, non teñen o formulario de solicitude e dinnos que en facturación xa se
encargarían do caso.
Data inicio dos trámites: 23 agosto 2013.
Data de fin: non hai.
CASO 6, novembro 2014
Neno de 9 anos, de orixe romanesa e acabado de chegar a Galicia polo que non posúe
tarxeta sanitaria. O neno presenta dificultade para respirar e hipoacusia no oído dereito.
Dende MdM Galicia acompañamos á nai ao centro de saúde para solicitar asistencia
sanitaria ao menor. Alí solicitamos unha cita co/a traballador/a social para que realice o
informe social obrigatorio da asistencia sanitaria a menores en Galicia. Realizamos un
acompañamento a esa consulta onde a traballadora social lle realiza unha serie de
preguntas sobre a situación persoal e da unidade familiar que a nai contesta sen poñer
obxección. A traballadora social infórmanos de que vai derivar o caso ao servizo de
menores sen explicar as razóns desta decisión á nai. A través dunha serie de
intervencións pola nosa banda coa traballadora social na que se fai, entre outras cousas,
mediación intercultural, a traballadora social cambia de opinión en canto á necesidade
de derivar o caso a outros organismos.
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2.2 MULLERES EMBARAZADAS ESTRANXEIRAS:
A nosa preocupación polas consecuencias do RD 16/2012 e pola súa mala
aplicación na nosa comunidade é maior se cabe, neste caso, xa que as consecuencias
deste mal funcionamento recaen sobre as persoas que están nunha situación de especial
desprotección.
En moitos casos, sobre mulleres, inmigrantes e embarazadas con graves
problemas de exclusión social e/ou vinculadas á trata de seres humanos con fins de
explotación sexual, que dificulta o seu acercamento aos centros de saúde. Ademais,
adoitan ser persoas con descoñecemento do idioma e cunha cultura sanitaria diferente
que inflúe de forma determinante nas decisións que as mulleres toman nun momento tan
difícil.
Ante un panorama así, a falta de concienciación, os retrasos na atención ou a
diminución de días na atención destas mulleres no posparto (pasouse de 18 meses a 11
no mellor dos casos) xera unha barreira de acceso a unha saúde materno-infantil
innecesaria e claramente vulneradora dos dereitos internacionalmente recoñecidos.
2.2.1 MARCO XURÍDICO
Internacional
Do mesmo xeito que no caso dos menores, a Declaración Universal dos
Dereitos Humanos e a Convención sobre os Dereitos do Neno protexen o dereito á
asistencia sanitaria das embarazadas estranxeiras.
A DUDH especifica no apartado 2 do artigo 25 que:
A maternidade e a infancia teñen dereito a coidados e á asistencia
especial. Todos os nenos, nacidos dentro do matrimonio ou fóra del teñen
dereito a unha igual protección social.
A convención recolle no apartado d) do artigo 24.2.:
“(…) o deber que pesa sobre os estados parte de adoptar as medidas
apropiadas para asegurar a atención sanitaria prenatal e posnatal ás
nais”.
Dez anos antes da citada convención, en 1979, celebrouse a Convención sobre
a eliminación de yodas as formas de discriminación contra a muller (ratificada por
España en 1984). O artigo 12 fai referencia ao embarazo:
“(...) os estados partes garantirán á muller servizos apropiados en
relación co embarazo, o parto e o período posterior ao parto,
proporcionando servizos gratuítos cando fose necesario e aseguraranlles
unha nutrición adecuada durante o embarazo e a lactación”.
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Estatal


Artigo 3º do Real Decreto-Lei 16/2012 do 20 de abril, unha vez realizada a
modificación da Lei 16/2003, do 28 de maio, de cohesión e calidade do Sistema
Nacional de Saúde:
“(…) Os estranxeiros non rexistrados nin autorizados como residentes en
España recibirán asistencia sanitaria nas seguintes modalidades:
b) De asistencia ao embarazo, parto e posparto. ”



Real Decreto 576/2013, do 26 de xullo, polo que se establecen os requisitos
básicos do convenio especial de prestación de asistencia sanitaria a persoas que
non teñan a condición de aseguradas nin de beneficiarias do Sistema Nacional de
Saúde e se modifica o RD 1192/2012, do 3 de agosto, polo que (…)
Catro. Engádese unha disposición adicional oitava coa seguinte
redacción:
As mulleres estranxeiras embarazadas non rexistradas nin
autorizadas como residentes en España ás que se refire o artigo 3º
da Lei 16/2003 do 28 de maio, terán dereito a que o Sistema
Nacional de Saúde lles proporcione a asistencia ao embarazo,
parto e posparto coa mesma extensión recoñecida ás persoas
que ostentan a condición de aseguradas, sendo o tipo de achega
da usuaria para as prestacións da carteira de servizos do Sistema
Nacional de Saúde que a esixan o correspondente aos asegurados
en activo.

Autonómico

En Galicia o dereito á asistencia sanitaria das embarazadas estranxeiras queda
recollido no mesmo marco normativo que os menores estranxeiros.


RESOLUCIÓN do 31 de agosto de 2012, da Secretaría Xeral Técnica da
Consellaría 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.
Ámbito de aplicación
Así mesmo, as persoas estranxeiras non rexistradas nin
autorizadas como residentes en España que se encontren en
Galicia e que, non teñan nin poidan ter asistencia sanitaria
pública polas vías regulamentadas en España, nin exportar o
dereito desde o seu país de procedencia, nin poidan incluírse no
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Programa Galego de Protección Social da Saúde Pública,
recibirán asistencia sanitaria por parte do Servizo Galego de
Saúde nas seguintes modalidades:
b) De asistencia ao embarazo, parto e posparto.
Acceso á asistencia sanitaria e ás prestacións contempladas
3) De asistencia ao embarazo, parto e posparto:
A atención sanitaria incluirá a correspondente ás especialidades
de obstetricia, de xinecoloxía e de atención primaria en todos os
procesos relacionados co embarazo, parto e posparto.
O período que abarca esta modalidade de asistencia é desde a
confirmación do embarazo polo Servizo Galego de Saúde ata
dous meses despois da data probable de parto.
Procedemento de tramitación
Segundo a modalidade da asistencia sanitaria que se preste o
procedemento de tramitación será o seguinte:
b) A primeira vez que solicita a asistencia no resto das
situacións especiais.
A administración sanitaria expedirá un documento que sinalará a
modalidade de asistencia sanitaria e a súa validez, nos seguintes
casos:
b) Asistencia ao embarazo, parto e posparto, con validez
desde a constatación do embarazo ata dous meses despois
da data probable de parto.
Este documento deberá presentarse no momento de
acceder aos centros e servizos sanitarios, xunto cun
documento acreditativo da súa identidade, sen prexuízo de
que sexa o Sistema de Información Poboacional de Galicia
o que acredite a situación, a modalidade de asistencia
sanitaria e o período de validez.

2.2.2 RECLAMAMOS
Segundo a lexislación presentada, Médicos do Mundo reclama:
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1. Que no documento de solicitude de asistencia sanitaria para situacións
especiais (segundo instrución 10/2012 que desenvolve o RD 16/2012 do
20 de abril), na parte posterior onde figura a documentación a aportar:
a. Onde figura “documento identificativo” se faga figurar
documento acreditativo da súa identidade xa que é o que
aparece recollido na lei. MdM considera que en ningún caso
poderá ser solicitado o informe de aprobación/denegación do
NIE, xa que vulnera os dereitos das mulleres embarazadas ao
ser documentos de difícil consecución, e que, de ser posible,
retrasa a atención.
b. No mesmo apartado figura “Empadroamento”. Se ben MdM
entende que é un documento desexable, de ningunha maneira
pode ser un documento que obstaculice a consecución dun dereito
fundamental recollido en toda a lexislación presentada. Polo
tanto, ínstase ás administracións competentes para que
modifiquen este apartado e se faga a mesma aclaración que para
os casos de vítimas de trata ou solicitantes de asilo. De tal forma
que a redacción quedaría da seguinte forma: Certificado de
empadroamento ou escrito motivado que xustifique a
imposibilidade de empadroarse. Sería desexable que o
documento para a xustificación se puidera achegar ao centro
de saúde para axilizar o máis posible o trámite.
c. MdM detectou a través do seu traballo que se solicitan
documentos a maiores, ademais de facer constar a nosa
desconformidade coa solicitude de documentación que non
aparece recollida, nin no documento de solicitude, nin na
instrución que regula o dereito da muller embarazada. Queremos
reclamar que de ser necesaria esta documentación se solicite,
por medios telemáticos, desde a delegación territorial de
tramitación de tarxeta sanitaria ao CAISS, xa que, como
poderemos ver nos casos presentados, este documento xera
dificultades e retrasos na consecución dun dereito básico.

2. En referencia ao período establecido na última regulamentación para a
atención á muller embarazada, que determina o tempo de atención por
esta vía nun máximo de 9 meses máis dos meses de atención ao posparto
reclamamos: que o tempo de atención no posparto veña determinado
polo informe médico ata a alta médica do mesmo xeito que teñen as
embarazadas aseguradas. Desta maneira faise efectiva a posibilidade
de extensión da asistencia como consecuencia de problemas derivados do
embarazo ata a data que indique o facultativo.
3. Que se unha muller embarazada quere practicar unha IVE acceda ao
sistema sanitario como muller embarazada e que o documento para a
atención como muller embarazada estea dispoñible en todos os
servizos: hospital, urxencias, centro de saúde, COF.
4. En caso de que a solicitude anterior non sexa viable, aclarar as vías polas
que as mulleres embarazadas poden solicitar unha IVE, pero queremos
sinalar que a cobertura como muller embarazada lles permite entrar na
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base de datos poboacional e polo tanto obter un CIP para poder acceder
aos COF.
5. Dar orden a todos os centros de saúde para que en ningún caso se cobre a
proba de embarazo.
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2.2.3 CASOS
CASO 1, xullo 2014
Muller de 20 anos, de orixe romanesa e sen tarxeta sanitaria. Non está empadroada xa
que reside nun club e este non é un lugar válido para o empadroamento. A usuaria acode
a MdM Galicia porque está embarazada e necesita someterse a unha interrupción
voluntaria do embarazo (IVE). Dado que lle esixen un certificado de empadroamento
para a atención que, pola súa situación, é imposible de conseguir, a nosa organización
facilítalle un lugar para empadroarse e acompáñaa ao centro de saúde para tramitar a
asistencia sanitaria para situacións especiais (RD 16/2012) como muller embarazada.
CASO 2, novembro 2014
Muller de 28 anos, de orixe brasileira, co NIE caducado e pasaporte caducado e
roubado sen empadroamento en Galicia. Leva en España dez anos, pero só dous meses e
medio en Galicia. Anteriormente residiu en Asturias onde se encontra empadroada
dende hai catro ou cinco anos. A usuaria acode ao servizo de urxencias por malestar
xeral; alí infórmanlle que se encontra nas primeiras semanas de embarazo, polo que
acode ao seu centro de orientación familiar de referencia para intentar tramitar unha
consulta para unha IVE. Dende o Centro de Orientación Familiar (COF) póñense en
contacto con MdM Galicia para pedirnos axuda e opinión de como actuar neste caso, xa
que ao non ter ningunha documentación en vigor, non saben como tramitarlle a
asistencia sanitaria para situacións especiais como muller embarazada (RD 16/2012).
No centro de saúde dinlle que non poden atendela nin abrirlle un historial clínico con
eses documentos. Poñémonos en contacto telefónico coa dirección xeneral
do SERGAS para informalos do caso e consultarlles a posibilidade de conseguir
asistencia sanitaria presentando unha copia da denuncia do roubo do pasaporte,
o NIE caducado e o empadroamento de Asturias e este confírmanos a posibilidade de
conseguilo. A continuación chamamos á traballadora social do centro de saúde para
poder realizar os trámites.
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CASO 3, setembro 2014
Muller de 20 anos, de orixe romanesa e sen tarxeta sanitaria. Non ten posibilidade de
empadroarse xa que vive no club no que ten que traballar e non a deixan empadroarse
alí. Está embarazada e desexa someterse a unha interrupción voluntaria do embarazo
(IVE). Xa que un documento fundamental para poder solicitar a asistencia sanitaria para
situacións especiais como muller embarazada (RD 16/2012) é o empadroamento,
realizamos os trámites necesarios, en coordinación con outra entidade, para conseguir o
seu empadroamento e informámola de como debe solicitar a interrupción voluntaria do
embarazo. Ten un gran descoñecemento do idioma, dos servizos e non comprende que
documentación e trámites está realizando, motivo polo que decidimos acompañala.
2.3 URXENCIAS
Na atención por urxencias ata a alta médica conflúen distintos problemas á hora de
aplicar o propio RD 16/2012. Destas dificultades destacan sobre todo a intención da
privatización do sistema sanitario.
Se ben a atención urxente está recoñecida como gratuíta, o cobro por esta atención é
continuo, tanto en Galicia coma no resto do país. Isto é doadamente comprobable pois
hai moitos centros que anuncian especificamente "NON SE ATENDERÁN PERSOAS
SEN TARXETA SANITARIA", anuncio que vulnera claramente o dereito de ser
atendidas ás persoas que están nos supostos que a propia reforma sanitaria recoñece.
Así mesmo, MdM constatou con traballadores do SERGAS, tanto de admisión coma de
atención ao paciente, e mesmo persoal sanitario, que estes servizos non recibiron ningún
tipo de información sobre o dereito de acceso ao sistema público de saúde, algo que
o SERGAS nos seus servizos centrais nega. Ao mesmo tempo, MdM constatou a través
de persoas que traballan nos servizos de facturación, que se están a recibir inspeccións
constantes para controlar que as facturacións sexan do 100%.
Este funcionamento evidencia unha estratexia de fortalecemento dos mecanismos de
cobro, mentres que no recoñecemento de dereitos non se deron os pasos necesarios para
evitar a vulneración do dereito á saúde daquelas persoas cuxa única vía para ser
atendidos é a urxencia médica.
Así, na nosa experiencia diaria, puidemos ver como non se oferta o modelo de
solicitude para as vías excepcionais, nin está fisicamente nas administracións dos
principais hospitais galegos nin nos centros de saúde. Porén, de xeito sistemático
entrégase unha folla de compromiso de pagamento, pero non se informa sobre a
posibilidade de que o gasto xerado por unha atención en urxencias podería ser asumido
polo PGPSSP, de levar máis de 183 días empadroado en Galicia. MdM encontrouse
durante este ano con todo tipo de casuísticas nas que a tónica xeral é a de non informar
sobre o dereito a non pagar que recolle e obriga á instrución que regula o PGPSSP, a
denegación de atención e a ameaza co cobro de cantidades que non responden a ningún
cálculo específico.
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Por último, MdM quere subliñar a preocupación por un dereito recoñecido despois
dunha atención urxente: a atención continuada ata situación de alta médica. Esta
cuestión recollida no RD 16/2012 e na resolución que a fai efectiva en Galicia, non está
vinculada a ningún documento, persoa, institución ou instrución que faga efectivo este
dereito.

2.3.1 MARCO XURÍDICO
“A atención sanitaria, sexa cal sexa a súa situación administrativa, é unha
manifestación máis da protección ao dereito á vida, recoñecido aos estranxeiros
españois por igual, baixo o artigo 15 da Carta Magna" (Sampere e Kahale, 2013: 474).
Estatal
O artigo 15 da Lei 16/2003, do 28 de maio, de cohesión e calidade do Sistema
Nacional de Saúde recolle:
A atención de urxencia préstase ao paciente nos casos en que a súa
situación clínica obrigue a unha atención sanitaria inmediata.
Dispensarase tanto en centros sanitarios como fóra deles, incluíndo o
enderezo do paciente, durante as 24 horas do día, mediante a atención
médica e de enfermería.
O Real decreto lei 16/2012, de 20 de abril, como no caso dos menores e das
embarazadas modifica o artigo 3 da Lei 16/2003, de 28 de maio, de cohesión e calidade
do Sistema Nacional de Saúde para establecer as urxencias como “modalidade” de
acceso á asistencia sanitaria dos estranxeiros non rexistrados nin autorizados como
residentes.
a) De urxencia por enfermidade grave ou accidente, calquera que
sexa a súa causa, ata a situación de alta médica.
Autonómico
A resolución do 31 de agosto de 2012, da Secretaría Xeral Técnica da
Consellaría de Sanidade (…) é tamén, no caso das urxencias, a encargada de establecer
o procedemento de tramitación na súa disposición cuarta:
3. A administración sanitaria expedirá un documento que sinalará a
modalidade de asistencia sanitaria e a súa validez nos seguintes casos:
Para todos os casos de situacións especiais, será necesario
que o interesado ou o seu representante presente a
solicitude da asistencia sanitaria:
a) Cada vez que a precise na modalidade de
urxencia por enfermidade grave ou accidente.
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4. O lugar da tramitación das solicitudes será o seguinte, segundo o tipo
de modalidade de asistencia sanitaria:
a) Puntos de atención continuada (PAC) ou servizos de
urxencias hospitalarias:
b) Centros de saúde: Asistencia de urxencia por enfermidade
grave ou accidente.

2.3.2 RECLAMAMOS
1. Que no documento de solicitude de asistencia sanitaria para situacións
especiais (segundo instrución 10/2012 que desenvolve o RD 16/2012 do
20 de abril), na parte posterior do documento, onde figura a
documentación a aportar :
Onde figura o documento identificativo se faga figurar o
documento acreditativo da súa identidade xa que, é o que
aparece recollido na lei.
2. Que se dispoña por ordenamento a obrigatoriedade de que todas as
administracións dos centros de saúde, PACs e hospitais públicos
galegos, teñan dispoñible o modelo de solicitude de medidas
especiais, e que isto se lle oferte ás persoas sen cobertura sanitaria e se
poñan en marcha protocolos de actuación para que estas persoas non
atopen dificultade algunha á hora de coñecer os seus dereitos, como
así o recolle a normativa do RD 16/2012, o PGPSSP e a normativa
europea e os acordos internacionais aos que estamos obrigados.
3. Que se forme de maneira obrigatoria aos equipos de facturación e
administración de urxencias inmediatamente e se establezan
mecanismos de control para a avaliación do cumprimento deste
dereito.
4. Detectamos tamén que en administración se paraliza a entrada das
persoas inmigrantes sen cobertura sanitaria e que o persoal
administrativo é quen determina se se trata ou non dunha urxencia.
Queremos recordar que a urxencia médica determínaa un
facultativo, en ningún caso o persoal administrativo. Por isto, ínstase
á administración a elaborar os protocolos necesarios determinando que
competencias recaen en que postos para unha mellor consecución dos
dereitos das persoas inmigrantes.
5. Que se desenvolvan de maneira urxente as instrucións e protocolos
que fagan efectivo o dereito de atención ata alta médica e se informe
a todos os servizos que se vexan involucrados na posta en marcha
desta medida para a súa correcta aplicación.
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a. Que se inclúa no documento de situacións especiais a necesidade
de atención ata alta médica.
6. Durante o período deste informe, MdM detectou diferentes situacións:
a. que persoas con posibilidade de entrar no PGPSSP e que por
instrución do propio programa teñen a obriga de ser informadas
polo persoal administrativo, non reciben esta información en
ningún dos casos atendidos. Reclamamos o cumprimento da
normativa.
b. facturación a menores, polo que entendemos que non se está
tampouco dando a información necesaria aos pais para poder
incluír aos menores dentro das vías especiais, nin tampouco se
lles está facilitando este documento para as atencións urxentes.
Reclamamos o cumprimento da normativa.
c. Detectamos dificultades importantes para que as persoas
susceptibles de ser atendidas pola vía de enfermidade pública
poidan acceder a este dereito. Reclamamos o cumprimento da
normativa.
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2.3.3 CASOS ATENDIDOS DE URXENCIAS: GALICIA
CASO 1, maio:
Home de 39 anos, nacido en Nixeria. Asegurado e con tarxeta sanitaria da comunidade
autónoma de Madrid, onde estivo traballado durante anos e onde tivo un piso en
propiedade que perdeu xunto ao seu traballo tralo comezo da crise. Actualmente vive en
Galicia nunha situación de exclusión social mentres espera a resolución da solicitude de
nacionalidade española, iniciada anos atrás en Madrid, motivo polo cal non solicitou o
empadroamento na comunidade galega. Cando entra en contacto con MdM Galicia, leva
meses resentíndose da súa saúde, referindo problemas dixestivos con dor abdominal e
unha importante intolerancia alimentaria. Comenta que en varias ocasións solicitou
asistencia de urxencia no centro de saúde do seu barrio, sendo atendido por médicos de
forma amable e cada vez un distinto, pero sen posibilidade de solicitar probas
diagnósticas ou abrirlle un historial médico, xa que non o dan de alta no sistema. O
persoal de administración dille que non ten dereito a cobertura sanitaria e que a súa
tarxeta de Madrid non é válida. A súa saúde empeora e acompañámolo ao centro de
saúde aportando un documento que acredita a vixencia da súa tarxeta sanitaria
madrileña, que o acredita como asegurado, dispoñible en internet. A continuación, dano
de alta no sistema e fanlle unha tarxeta sanitaria como desprazado por un período de
seis meses.
CASO 2, xuño:
Home nacido en Marrocos, actualmente en situación irregular e con menos dun mes de
estadía na comunidade galega. Sofre un forte dor testicular que lle impide camiñar con
normalidade dende hai días. Non solicita asistencia médica por medo a que o denuncien
e o expulsen. Médicos do Mundo Galicia acompáñao ao servizo de urxencias do
hospital, onde é atendido. Ofrécennos unha "folla de pagamento". Non mencionan o
formulario de solicitude de atención por urxencia médica. Non nos dan a posibilidade de
seguimento da súa enfermidade ata alta médica (a pesar de que a lei así o explicita) polo
que ao final ten que ser atendido por un médico obxector.
CASO 3, maio:
Rapaz de 20 anos, nacido en República Dominicana. Chega a España para reunirse coa
súa familia que leva anos vivindo aquí. Iniciaron os trámites en estranxeiría para a
solicitude do permiso de residencia por reagrupamento familiar. Tardará 30 días en obter
o NIE.
Días antes de viaxar a España sofre un accidente e como resultado deste, unha ferida
inciso-contusa que precisa de 17 puntos de sutura cirúrxica. Unha vez en Galicia, e
transcorrido o tempo axeitado para a retirada dos puntos, acode ao centro de saúde,
solicitando información sobre os trámites necesarios para poder pedir cita. En
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administración danlle unha TIS temporal que lle proporcionaría atención sanitaria
durante a tramitación do seu permiso de residencia. Pide cita para enfermaría pero,
cando acode, a enfermeira dille que sen un informe médico non pode retirarlle os
puntos. Ao día seguinte acoden á cita médica. A doutora recomenda a retirada da sutura
pero o sistema informático impídelle abrir o historial polo que a doutora pregunta en
administración. En administración dinlle que non ten dereito a atención sanitaria e que a
tarxeta que lle entregaran o día anterior carece de validez. Inténtao de novo no PAC, co
mesmo
resultado:
non
consegue
que
lle
retiren
os
puntos.
Aconsellados por Cruz Vermella acoden a MdM Galicia. Decidimos acompañalos, a el e
á súa nai ao PAC para reclamar atención sanitaria urxente. En administración opinan
que iso non é unha urxencia médica, ofrecéndolle un formulario de compromiso de
pagamento e outro de facturación a terceiros. Finalmente é atendido por un enfermeiro
voluntario.
CASO 4, xullo:
Home de 65 anos, nacido na República de Sudáfrica e actualmente en situación de
indixencia.Vive sen recursos na rúa. Diagnosticado de cirrose, ictérico e co abdome
distendido acode ao seu Centro de Saúde, onde o atenden de forma normalizada. Debido
á súa situación clínica deciden derivalo ao hospital de referencia. No centro hospitalario
ofrécenlle un compromiso de pagamento, sen ningunha outra opción. Terá que quedar
ingresado. Aconsellado por unha voluntaria dunha asociación que traballa con MdM
Galicia de forma coordinada e que o acompaña, non asina o documento. Intentarán
durante a súa convalecencia, que o volva asinar, aínda a sabendas de que se encontra
nunha situación de indixencia e sen domicilio. Ademais, non se lle ofrece o impreso de
solicitude de atención sanitaria urxente nin ningunha outra opción.
CASO 5, agosto:
Home de 55 anos de idade e nacido en Uruguai. Cunha situación económica límite,
decide emigrar, residindo actualmente na comunidade galega con visado de turista. Nota
un vulto doloroso no peito, que medra. É hipertenso e esta situación descompensa a súa
tensión arterial. Asustado, acode a MdM Galicia, xa que ten medo de que lle cobren a
asistencia médica no servizo de urxencias. MdM Galicia, tras comprobar a
documentación que posúe, detecta que non dispón de ningún seguro de viaxe que se
faga cargo da atención sanitaria que necesita. Mentres xestionamos unha cita cun
médico obxector, a súa situación empeora. O vulto do peito comeza a supurar polo que
lle aconsellamos acudir ao servizo de urxencias. En urxencias só lle ofrecen a opción de
asinar un compromiso de pagamento para poder ser atendido, ao que se nega,
aconsellado por esta organización. Finalmente é atendido de urxencias. Non lle dan
opción de seguimento ata alta médica, pero MdM Galicia consegue seguimento a través
dun médico obxector, ata que puido ser atendido normalmente polo PGPSSP. Dous
meses despois recibe unha factura, que MdM Galicia reclama por ser atención médica
urxente (recollida claramente no RD). A confirmación de desistencia do cobro cústalle
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a MdM Galicia tres meses de seguimento e reclamacións constantes de confirmación
escrita.
CASO 6, outubro:
Muller de 55 anos, nacida no Sahara, residente dende hai catro meses na costa galega e
posuidora durante moitos anos do carné español. Non dispón de cobertura sanitaria e
sofre de diabetes, descompensada nos últimos meses debido ao difícil acceso á
medicación e seguimento. Sofre frecuentes cefaleas e crecentes problemas de visión e
ten moita dificultada para camiñar. Asustado, o seu home acode a MdM
Galicia solicitando
axuda
médica
para
a
súa
muller.
Proporcionámoslle a información necesaria para solicitar o PGPSSP, pero non poderá
acollerse a el ata transcorridos dous meses. Tamén lles informamos de que, se o seu
estado empeora, no servizo público de urxencias ten dereito a ser atendida. Tras varias
semanas de seguimento do caso, a súa filla explícanos que a muller se encontra cada vez
peor. MdM Galicia ponse en contacto cunha asociación colaboradora da zona e xestiona
un acompañamento ao centro de saúde, presentando solicitude de atención urxente.
Aténdena debidamente e, de forma extraoficial, séguena vendo no centro de saúde pero
non ten dereito a cobertura sanitaria ata xaneiro. Neste caso a atención dáse polo bo
facer do persoal sanitario pero non polo cumprimento do dereito de atención ata alta
médica.
CASO 7, outubro:
Home novo, nacido en Ecuador. Vive xunto á súa familia na comunidade galega dende
marzo do presente ano. Ambos os dous membros da parella están no paro e el sofre de
glaucoma hereditario e amebiasis. Nos últimos 45 días, antes de contactar con MdM
Galicia, presenta dor abdominal, náuseas e vómitos, cunha perda de peso de 10 kg.
Acode ao PAC. En admisión, a administrativa infórmao de que sen tarxeta non poden
atenderlle ou cobraranlle a atención. Cando lle entregan o informe e as receitas médicas
infórmanlle do custo da atención sanitaria. Non dispoñen de recursos económicos
abondo, polo que consultan as súas opcións coa asistenta social, quen o envía á Cruz
Vermella. Na Cruz Vermella remítenlle ao servizo de facturación do hospital e unha vez
alí, pídenlle que presente documentación que o acredite como asegurado privado ou o
certificado de alta na Seguridade Social. Tamén lle din que a factura lle chegará, e que
se agora non ten traballo, a pagaría en canto o tivese. Dende Cruz Vermella derívano
a MdM Galicia. MdM Galicia reclama por ser atención médica urxente (recollida
claramente no RD). A confirmación de desistencia do cobro cústalle a MdM
Galicia cinco meses de seguimento e reclamacións constantes de confirmación escrita.
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CASO 8, agosto:
Home de 35 anos, nacido en México e actualmente residente na comunidade galega.
Acode ao servizo público de urxencias, onde tres semanas máis tarde decidirán
ingresalo debido á gravidade do seu estado. Finalmente, diagnostícanlle un linfoma.
Durante o ingreso hospitalario recibe varias chamadas do servizo de facturación, nas
que lle reclaman documentación para evitar que a factura médica sexa emitida. Dinlle
que sen tarxeta sanitaria terá que facerse cargo de todos os custos sanitarios.
Tras acudir a MdM Galicia, decidimos poñernos en contacto co servizo de facturación
para interesarnos polo motivo destas chamadas, xa que este é un claro exemplo de
facturación indebida. O paciente non só ingresa por unha urxencia médica, senón que o
fai por unha enfermidade concomitante a outra, incluída no PGPSSP. Non o informaron
en ningún momento, nin dende ningunha das áreas ou departamentos do hospital que o
atende, do seu dereito a ser atendido por urxencias e a ser incluído no PGPSSP.
Finalmente, e tras numerosas comunicacións e xestións dende MdM Galicia coa
administración, recoñecéuselle o dereito, incluíndoo nun dos programas. Dende a
detección do caso en agosto pasaron 4 meses ata que conseguimos que fose admitido no
PGPSSP. Todo este tempo estivo sen acceso gratuíto á medicación e tiveron que deixar
de tomar algunha porque non lles chegaba o diñeiro, o que prexudicou notablemente a
súa saúde.
CASO 9, agosto:
Muller de orixe paraguaio, residente durante os últimos dous años en Madrid e en
situación administrativa irregular. Estando en Galicia atópase mal de saúde e acude a
urxencias, onde finalmente se quedará ingresada por sospeita de ictus.
Na chegada a urxencias, en admisión, preséntanlle como única opción para acceder ao
servizo, un formulario de compromiso de pago.
Tras poñerse en contacto con MdM Galicia, solicitamos información ao servizo de
facturación, de por que non se lle deu a posibilidade de acceso por enfermidade grave
como contempla o RD. Coméntannos que neste momento están a facturar todo.
CASO 10, maio 2014:
Muller de 40 anos de orixe venezolana, non ten tarxeta sanitaria e non está empadroada
por recomendación do seu avogado, xa que está a tramitar un recurso legal noutra
comunidade autónoma. Acode ao servizo de urxencias tras sufrir unha caída casual e
neste servizo é diagnosticada de fractura de nocello esquerdo. Realízanlle unha
intervención cirúrxica urxente para conseguir a fixación do nocello. Tras ser dada de
alta do servizo de urxencias a persoa require revisións en consultas externas de
traumatoloxía para o control da evolución. No momento no que intenta tramitar a
revisión para retirar o material cirúrxico utilizado para a fixación, esta élle denegada por
non ter tarxeta sanitaria. A muller acode ao centro de saúde solicitando unha consulta
coa traballadora social para asesorarse e intentar arranxar a súa situación, pero esta
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consulta tamén lle é denegada por non dispoñer de tarxeta sanitaria. Finalmente, ao non
ser posible conseguir as citas, a usuaria ten que acudir a unha consulta privada para que
sexa retirado o material cirúrxico. Ademais, recibe un aviso de facturación da atención
por urxencias, da intervención cirúrxica e dunha serie de consultas posteriores que
ascende a 7.870,31 euros. Dende MdM Galicia aconsellámoslle empadroarse a pesar das
recomendacións do seu avogado e reclamamos mediante un escrito a facturación
recibida. Intentamos por medio da traballadora social do centro de saúde solicitar a
entrada no PGPSP achegando un contrato de aluguer que demostra que leva vivindo en
Galicia máis tempo do esixido, xa que segundo a propia instrución de PGPSP, a persoa
poderá realizar a reposición da documentación que non poida achegar mediante informe
social (todos os documentos son susceptibles de ser xustificados por esta vía menos a)
anexo de solicitude e b) documento identificativo) pero esta non acepta este escrito e a
usuaria terá que esperar a cumprir os 183 días de empadroamento.
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2.4 ATENCIÓN A TRAVÉS DO PROGRAMA DE PROTECCIÓN SOCIAL DA
SAÚDE PÚBLICA.

Desde que se puxo en marcha o PGPSSP en Galicia, como parche a unha situación de
vulneración de dereitos básicos das persoas inmigrantes, foron moitas as situacións de
vulneración do dereito á saúde encontradas por esta vía, a maioría delas relacionadas
con:









Falta de formación e información do persoal administrativo.
Falta de protocolos de actuación e de definición de funcións que faga efectivo o
funcionamento e a aplicación da lei.
Diferenza de criterios entre sedes territoriais de administración de tarxeta
sanitaria, o que provoca unha clara desigualdade na consecución dun dereito
básico.
Desinterese dos profesionais responsables da súa execución sobre a aplicación
da instrución, pedindo documentación que non é necesaria, solicitando
documentos imposibles de conseguir e non facilitando a substitución da
información que non se posúe por un informe da traballadora social relativo ao
motivo polo que non poida presentar esta documentación.
Falta de unanimidade nos criterios para definir que tipo de informes hai que
elaborar e quen é a persoa responsable de facelo.
Directivas dos organismos de tramitación que non van acorde coa instrución
publicada.
Diferenzas entre sedes territoriais e traballadoras sociais sobre que información
debe conter unha valoración social da traballadora social ou que competencias
ten unha traballadora social e que tipo e con que contido de informe ten que
elaborar cando unha persoa non pode presentar os documentos esixidos para o
PGPSSP ou como comprobar a imposibilidade de presentación documental.

Todas estas circunstancias colocan ás persoas potencialmente beneficiarias dun
programa social, que presupón a existencia de dificultades para acceder polas vías de
asegurado ou beneficiario, nun escenario de indefensión, preocupación e estrés
innecesarios.
2.4.1 MARCO XURÍDICO
Autonómico.
DOG Núm. 193. RESOLUCIÓN do 21 de setembro do 2012, da Secretaría Xeral
Técnica da Consellaría de Sanidade, pola que se acorda a publicación da instrución do
21 de setembro do 2012 de creación do Programa Galego de Protección Social da Saúde
Pública. VER ANEXO.
2.4.2 DEMANDAMOS
a) Na documentación de PGPSSP, primeiro parágrafo, deixa claro que calquera
persoa que non poida ter cobertura por outra vía poderá acceder ao programa
galego:
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“As persoas con documentación válida e en vigor que as identifique, que a partir do
1 de setembro do 2012 non teñan nin poidan ter asistencia sanitaria pública en
España.”
Queremos denunciar a desinformación xerada desde o propio SERGAS ata este
momento, xa que en repetidas ocasións nos aseguraron que as persoas con NIE non
teñen dereito e non entraron nunca no PGPSSP, que este programa é só para persoas
en situación irregular”. Por este tipo de declaracións reclamamos que as mensaxes
que se emitan polo persoal do SERGAS sexan coherentes e dean cumprimento á
normativa vixente. Tamén solicitamos que se soliciten responsabilidades pola
desinformación xerada, que provoca graves diferenzas no acceso aos dereitos
básicos.
b) Empadroamento:
Segundo a instrución do PGPSSP os únicos documentos que non poderán ser
substituídos por informe social serán os recollidos no apartado a) e b). O
empadroamento está no apartado c), polo que si poderá ser substituído polo informe
social.
Reclamamos o cumprimento da normativa que permite que os 183 días
residindo en Galicia poidan ser substituídos por un informe da traballadora
social, como o acredita a instrución de programa galego e que, polo tanto, desde as
diferentes delegacións territoriais se solicite informe social cando a persoa non
poida demostrar empadroamento por outra vía.

c) Informe da traballadora social que valore as circunstancias que poidan motivar a
non presentación dos documentos requiridos:
En que momento se debe solicitar este informe por parte da delegación provincial?
Xa que nas últimas cartas de reclamación de documentación non vimos nunca que
se solicite, vólvese pedir unha e outra vez a mesma documentación pero non se
indica que algunha desta documentación podería ser substituída por un informe da
traballadora social e de que, de non teren, no centro de saúde, a traballadora social
debería
indicar
a
onde
debe
dirixirse.
Ademais, queremos facer constar a nosa preocupación polas diferenzas entre os
informes das traballadoras sociais en diferentes provincias e o descoñecemento de
moitos e moitas traballadores sociais de concellos, tanto do programa, coma de que
tipo de información debe reflectir o informe requirido.
RECLAMAMOS un modelo de informe no que se especifique ata onde chegan as
competencias, o que se pretende avaliar para facilitar o traballo das traballadoras
sociais e unificar criterios entre profesionais e provincias.
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Neste mesmo punto queríamos facer mención ao apartado de “ demostración de que
non procede a exportación da cobertura sanitaria e de que non ten ingresos no país
de orixe”.
Mentres que nalgunhas delegacións territoriais desenvolveron métodos de
comprobación para coñecer a dificultade da obtención desta documentación e
ademais asesoran ás persoas para que poidan obtelas (webs, links….), noutras non
só non se asesora senón que non se admite ningunha proba de demostración que non
sexa a denegación do documento no formulario oficial (caso da delegación
territorial de A Coruña no caso dos/as brasileiros/as).
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2.4.3 CASOS ATENDIDOS DE PGPSSP: GALICIA
CASO 1, abril 2014:
Muller de 28 anos, de orixe romanesa e sen tarxeta sanitaria. Anteriormente tivera
asistencia sanitaria como persoa sen recursos ata que lle caducou. A usuaria presenta
molestias estomacais e desexa consultar cun médico. Hai tres anos que non acude a
consulta ningunha. Intentou tramitar con anterioridade a entrada no PGPSSP no centro
de saúde de referencia, pero denegáronlla alegando que, dado que a usuaria posuía un
NIE, debía acudir ao INSS para que acreditasen alí que non exporta o dereito sanitario
no seu país de orixe. O 16 de abril de 2014 presenta de novo a solicitude para inclusión
no PGPSSP achegando un escrito (seguindo as indicacións dadas polo SERGAS nas
reunións periódicas coa nosa organización) onde se expoñen os motivos polo que non é
posible acreditar que a persoa non exporta o dereito á asistencia sanitaria en Romanía,
pero de novo volve a ser denegada a solicitude derivando á usuaria outra vez máis ao
INSS. O 3 de xullo de 2014 acudimos ao INSS para intentar conseguir o documento
esixido polo SERGAS pero néganse a facelo argumentando que non poden notificar
algo do que no teñen coñecemento, xa que Romanía non proporciona esa información.
Presentamos un escrito de "desestimación do procedemento por parte da SS" xunto con
outro escrito propio aclaratorio das indicacións que nos dan no INSS e onde explican
claramente que o NIE é simplemente un número de identificación de estranxeiro pero
que a usuaria nunca estivo traballando dada de alta na SS. De novo chega a solicitude
denegada e nesta ocasión solicitan un certificado de convivencia actualizado e copia do
pasaporte actualizado. O 4 de setembro de 2014 preséntase de novo a solicitude co
certificado de convivencia actualizado e a documentación identificativa. En decembro
de 2014 volven a denegar a solicitude alegando que necesitan un informe da
traballadora social para que xustifique que non pode ser beneficiaria da súa actual
parella, de nacionalidade española, pero co que non ten ningún vínculo oficial. Ao non
dispoñer no seu centro de saúde de referencia de traballador/a social, solicítase unha
cita co/a traballador/a social do concello. Esta cita queda para o mes seguinte e, dado
que nas solicitudes denegatorias só dan un marxe de dez días para presentar os
documentos que se solicitan e neste caso é inviable cumprir con este prazo, desde MdM
Galicia poñémonos en contacto coa dirección provincial de tramitación de tarxeta
sanitaria de A Coruña, para que teñan constancia da data da cita con o/a traballador/a
social e non arquiven o expediente. Unha vez atendida pola traballadora social, esta
infórmalle á usuaria que o informe que lle solicitan xa non fai falta realizalo debido a
unha nova circular distribuída polo SERGAS que habilita unha forma de presentación
de solicitudes simplificada para as persoas que tiveron con anterioridade asistencia
sanitaria como persoa sen recursos e indícanlle que acuda ao centro de saúde cun
documento identificativo, o padrón e a copia da tarxeta sanitaria antiga. O 2 de febreiro
de 2015 poñémonos en contacto telefónico coa Dirección Provincial para verificar a
información da traballadora social, e indícanos que descoñecen este procedemento e que
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están esperando a que enviemos o informe social polo que nos poñemos en contacto
novamente coa traballadora social para comunicarlle esta información. Finalmente,
consíguese que chegue aprobada a inclusión no PGPSSP o 2 de marzo do 2015, once
meses despois do seu primeiro contacto coa nosa organización.
CASO 2, xuño 2014:
Muller de 37 anos, de orixe brasileira e sen tarxeta sanitaria. Leva un ano e dous meses
empadroada en Galicia. A usuaria realiza a solicitude de inclusión no PGPSSP e esta
vénlle denegada indicando que é necesario que presente o seu número de afiliación á
SS. Dende MdM Galicia poñémonos en contacto co Centro Médico de Arteixo e
comentámoslle a situación. Dende alí indícannos que pode que lle desen esa
información por descoñecemento xa que están con moitas baixas de persoal e as persoas
substitutas poden carecer de formación suficiente. Asegúrannos que pasarán un
recordatorio sobre o procedemento de entrada ao PGPSSP ao persoal administrativo.
Tamén nos indican que lle digamos á usuaria que acuda ao centro de saúde e pregunte
polo PGPSSP e alí realizaranlle os trámites necesarios. O propio traballador social do
centro de saúde, en primeira instancia, pensaba que era necesario o número de afiliación
á SS e que este llelo daban na tesouraría, aínda que a persoa estivese en situación
administrativa irregular.
A usuaria non puido entrar por PGPSSP porque lle esixen un certificado de que non
exporta a asistencia sanitaria de Brasil, certificado que é imposible de conseguir
no INSS. Alí comunícannos que, a pesar de que eles non poden tramitar ningunha
documentación a persoas en situación administrativa irregular, a delegación provincial
de tramitación de tarxeta sanitaria da Coruña lles deriva sistematicamente a persoas
nesta situación. Solicitamos á usuaria que nos lea a carta que lle manda a delegación
territorial e decatamos que, como noutras ocasións, non lle dan a posibilidade de
reposición de documentos a través do/a traballador/a social. Poñémonos en contacto
telefónico coa xefa de Xestión da Delegación Provincial de Tramitación de Tarxeta
Sanitaria de A Coruña para reclamar esta opción. Contéstannos que temos que solicitala
por escrito, ao que non poñemos obxección, pero informamos de que a instrución
do PGPSSP indica que esa información ten que proporcionala a delegación territorial.
Dende a nosa organización solicitamos unha consulta co/a traballador/a social.
Eelaboramos un documento acreditativo de que a usuaria non exporta o dereito á
asistencia sanitaria por convenio bilateral con Brasil a partir de informes recollidos nas
embaixadas e páxinas web dos dous países e enviamos este documento á
organización Viraventos, que se encargará de tramitalo xunto á usuaria. Dende entón, a
usuaria aínda non entrou no PGPSSP.
CASO 3, agosto 2014:
Muller de 29 anos de orixe senegalesa e actualmente en situación de irregularidade
sobrevida. Casada, con dous fillos, o seu marido está en situación administrativa regular
e un dos fillos é de nacionalidade española. A usuaria acudiu a unha revisión da cesárea
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ao centro de saúde e alí comunicáronlle que xa non tiña cobertura sanitaria, pero non lle
deron información sobre o PGPSSP. Dende MdM Galicia démoslle información sobre a
posibilidade de solicitar a entrada no PGPSSP e dos documentos que debía entregar no
centro de saúde. Algúns dos trámites tivémolos que realizar nós xa que a usuaria non
entendía os documentos institucionais. A inclusión no PGPSSP chégalle aprobada,
aínda que para iso tivemos que solicitar información no INNS, que noutras provincias
non é necesario presentar nin vén na instrución de PGPSSP como documentación a
achegar.
CASO 4, agosto 2014:
Muller de 83 anos, de orixe brasileira, incluída no PGPSSP ata que comeza cos trámites
para a regularización da súa situación administrativa. A partir dese momento
denégaselle a cobertura sanitaria alegando principalmente que terá que ter un seguro
médico privado, xa que o noso país ten un acordo bilateral con Brasil e ela está a cobrar
unha
pensión
(200
euros)
do
goberno
brasileiro.
Dende MdM Galicia e outras organizacións, realizamos multitude de reclamacións e un
recurso de alzada, pero ata agora o INNS denega á usuaria a entrada pola vía de
beneficiaria do seu marido a pesar da súa situación de regularidade e o SERGAS, pola
súa banda, denégalle a entrada no PGPSSP alegando que o PGPSSP é só para persoas
en situación administrativa irregular. Iso tendo en conta que na instrución revisada
do PGPSSP non aparece en ningún epígrafe que só o poidan solicitar persoas en
situación irregular e o requisito económico é " o dobre do IMPREM" que veñen a ser
mais de 1.000 euros. Poñémonos pois en contacto co SERGAS e infórmannos de que a
usuaria non pode acceder ao sistema público de saúde. Pola nosa banda informámolos
de que a usuaria achegou documentación abondo que demostra que o convenio entre
España e Brasil non está vixente, que no momento no que ela regulariza a súa situación
aínda non está vixente a obrigatoriedade de seguro médico privado e que ela é cónxuxe
non ascendente polo que tería dereito á vía de beneficiaria aínda que o INNS, en
repetidas ocasións, denegou esta posibilidade. Contéstannos que neste momento o caso
está en mans dos avogados do SERGAS que intentarán ver as posibilidades de
resolución.
Encontramos un documento no que queda claro que España é coñecedora da non
cobertura da asistencia sanitaria de Brasil:
http://www.espanaexterior.com/seccion/Emigracion/noticia/260755El_convenio_de_Seguridad_Social_con_Brasil_se_reformara_y_dejara_fuera_la_asiste
ncia_sanitaria.
Dende a nosa organización buscamos un médico obxector que poida atender a esta
muller, debido á súa idade e sobre todo ao estrés que lle provoca esta situación, xa que
ela é moi consciente do problema económico que podería supoñer para a súa familia se
ela enfermase. Pois mentres lle deneguen a atención por estar en situación regular e se
alegue "que necesita seguro médico privado" as urxencias tamén serían facturables ao
presupoñer o estado que ela debería ter seguro. Por analizar a realidade das
aseguradoras médicas ás que supostamente, segundo o SERGAS, debería optar esta
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muller, aconsellamos ao seu sobriño que pida varios presupostos en diferentes
aseguradoras sanitarias privadas, pero estas, ou ben non aseguran a persoas maiores de
65 anos, ou ben o fan a un prezo moi elevado e só cubrindo urxencias vitais (e sempre
excluíndo as enfermidades previas á firma do contrato) co cal tampouco tería dereito a
poder ser atendida sen custo malia estar a pagar un seguro médico.
A finais de setembro de 2014 sae a resolución do recurso de alzada denegando á usuaria
a entrada no PGPSSP. Por medio do avogado de MdM abrimos unha vía xudicial a
principios de decembro do 2014. Os trámites comezaron en xaneiro do 2014, e dende
entón seguimos recorrendo (23 de marzo de 2015).
CASO 5, setembro 2014:
Muller de orixe brasileira e sen tarxeta sanitaria. Tramitou a entrada no PGPSSP, pero
esta foille denegada por non dispoñer da documentación que demostre que non exporta
a asistencia sanitaria de Brasil. Tamén se lle denega a entrada como beneficiaria do seu
marido, que é español, ata que non obteña a cidadanía por familiar de comunitario, e
esta néganlla por non dispoñer de recursos económicos suficientes. No centro de saúde
de referencia non están debidamente informados do procedemento do PGPSSP e tiveron
que informarse noutro lugar para poder tramitar a inscrición da usuaria, aínda que lle
saíu denegada polas razóns anteriormente mencionadas. Dende MdM Galicia
contactamos coa delegación territorial para reclamar, como figura na instrución que, a
delegación territorial de tramitación de tarxeta sanitaria, lle dea á usuaria a opción de
entregar un informe da traballadora social, que substitúa os documentos que non pode
conseguir. Infórmannos de que ten que volver realizar todos os trámites de novo. Coa
axuda dunha asociación de inmigrantes coa que traballamos en rede, informamos á
usuaria de que volva presentar todos os trámites e de que acuda á traballadora social.
Entregámoslle o documento elaborado por Médicos do Mundo Galicia sobre o tema do
convenio bilateral con Brasil para que esta poida argumentar a imposibilidade que ten a
persoa de poder presentar este documento. Comezamos a traballar co caso en novembro
de 2013 (ela xa solicitara e xa lle denegaran a entrada no PGPSSP) e a marzo de 2015
conseguiuse a súa inclusión no PGPSSP.
CASO 6, setembro 2014:
Home de orixe senegalesa. Actualmente encóntrase en situación administrativa irregular
porque perdeu a regularidade coa perda do traballo. Tratouse de inscribir dúas veces
no PGPSSP pero ambas as dúas fóronlle denegadas porque o usuario posúe NIE e
número asignado da seguridade social ao ter estado en situación regular anteriormente.
Derívano do SERGAS á SS e de aí novamente ao SERGAS, pero ningún dos dous
organismos resolve a súa situación e segue sen poder acceder ao sistema sanitario a
pesar de cumprir cos requisitos de padrón e de documentación requirida. Dende MdM
Galicia chamamos á delegación territorial de tarxeta sanitaria de Coruña e infórmannos
de que o caso se arquivou e que o usuario ten que volver presentar toda a
documentación de novo. Facémoslles saber que en ningún momento se lle deu a
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posibilidade de poder repoñer documentación a través de traballadora social que puidese
acreditar a súa situación actual de irregularidade e polo tanto, a súa única vía é o
PGPSSP. Dende setembro de 2014 ata a data, marzo de 2015, non conseguimos a
entrada desta persoa no PGPSS.
CASO 7, setembro 2014:
Muller de 40 anos, de orixe brasileira, embarazada e sen tarxeta sanitaria. Estivo
empadroada en Lugo durante máis de dous anos. Ao chegar a Coruña estivo a vivir nun
piso onde non se podía empadroar. Acode a MdM Galicia para que a axudemos a
tramitar a tarxeta sanitaria e para solicitar unha cita no COF. Solicitámoslle unha
consulta no COF onde lle recomendan que realice unha citoloxía que terá que levar ela
mesma
ao
laboratorio
e
aboar
25
euros.
Nesa
revisión
diagnostícanselle condilomas acuminados, unha infección de transmisión sexual. Dado
que a usuaria non ten tarxeta sanitaria non pode recibir tratamento para esta infección,
nin realizar o seguimento preciso, nin as probas para descartar outras infeccións de
transmisión sexual. Dende a nosa organización facilitámoslle o empadroamento nunha
asociación benéfica e solicitamos ao concello de Lugo que nos envíen o histórico do
padrón para demostrar que leva máis de 183 días empadroada en Galicia. O día 3 de
novembro do 2014 solicitamos a inclusión no PGPSSP, achegando o padrón actual, o
histórico de Lugo e un informe da INSS de que non exporta o dereito sanitario no seu
país. Ao non ter contestación da solicitude de inclusión, poñémonos en contacto
telefónico onde nos informan que se enviou unha carta onde solicitan que a usuaria
acredite unha estadía en Galicia maior de 183 días. Informámoslles de que non
recibimos esa carta (tiñámoslle dado o enderezo de contacto da nosa oficina de
A Coruña) e que esa documentación xa foi acreditada. Finalmente tramítanlle a tarxeta
sanitaria o 3 de febreiro de 2015.
CASO 8, outubro 2014:
Home de 30 años, de orixe ecuatoriana e sen tarjeta sanitaria. É atendido en urxencias
pero non lle informan da posibilidade de solicitar o PGPSSP. Cando acude ao centro de
saúde co seu fillo tampouco lle dan a información sobre o PGPSSP, a pesar de que
pregunta e cumpre os requisitos de empadroamento e ten a documentación. Desde MdM
Galicia informámoslle sobre o seu dereito a entrar polo PGPSSP, explicámoslle os
documentos que debe aportar e buscámoslle unha páxina web para que poida obter un
documento que demostre que non ten cobertura sanitaria en Ecuador. Ao acudir o
usuario de novo ao centro de saúde pregúntanlle quen lle deu esa información e tramitan
a entrada no PGPSSP. Consegue cobertura por PGPSSP.

56

DEREITO Á SAÚDE, informe 2014

CASO 9, outubro 2014:
Muller de 29 anos de orixe nixeriana, sen tarxeta sanitaria e sen empadroamento. Desde
a nosa organización realizámoslle un test rápido de VIH e na entrevista detectámoslle
que non ten tarxeta sanitaria. Indicámoslle a necesidade de empadroarse para poder
acceder ao PGPSSP. Así mesmo entregámoslle a solicitude de asistencia sanitaria para
situacións especiais por se nestes meses precisase atención por urxencias.

CASO 10, novembro 2014:
Varón, de 39 anos, de orixe polaca, en situación de exclusión social, sen tarxeta
sanitaria e empadroado en Galicia. O usuario ten un brazo inmobilizado cunha estribeira
e os informes médicos apuntan a que debe facerse unha segunda intervención cirúrxica,
tendo en conta que a primeira realizóuselle noutra comunidade. Dende un albergue
póñense en contacto con MdM Galicia para expoñernos o caso e que lle poidamos
intentar conseguir a cobertura sanitaria ao usuario, xa que eles xa o intentaron e, dende a
delegación territorial de tramitación de tarxeta sanitaria non lle dan ningunha solución.
No centro de saúde solicítanlle que presente un documento que certifique que non ten
dereito a cobertura sanitaria no seu país de orixe. Despois de falar coa policía
descubrimos que non está dado de alta no rexistro central de estranxeiros e non hai
ningunha forma de que se poida acreditar ese documento dende o INNS. Poñémonos en
contacto telefónico coa embaixada de Polonia explicando o caso pero contéstannos que
non poden axudarnos. A través da asociación de polacos de España encontramos unha
páxina de internet onde é posible que encontremos información para solucionar o
problema, pero nin nós nin el fomos capaces de poder descargarnos ningún documento
onde figure o seu dereito á asistencia sanitaria. Aconsellamos ao persoal do albergue
que acudan ao centro de saúde cos documentos que teñen e intenten tramitar a entrada
no PGPSSP e que, en caso de que lle poñan algún problema, soliciten a reposición de
documentación a través do traballador social, así como que lle presente a este todos os
intentos que realizamos para poder conseguir o documento. Tramita a inclusión
no PGPSSP e mentres non lle chega a aprobación acoden ás revisións para poder
realizar a intervención cirúrxica. Ao ser unha persoa en situación de exclusión, cando
chega a carta xa non se encontra neste recurso. De forma conxunta co refuxio
buscámolo noutros recursos e vemos o xeito de que, a delegación lle faga chegar alí a
aprobación do PGPSSP.
CASO 11, novembro 2014:
Muller de 50 anos, de orixe hondureña, sen tarxeta sanitaria, en situación administrativa
irregular e empadroada en Galicia dende hai máis de 183 días. A organización
de Cáritas ponse en contacto connosco para comentarnos que á usuaria lle denegaron a
asistencia sanitaria no centro de saúde sen informala sobre a posibilidade de inclusión
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no PGPSSP. Informamos á voluntaria sobre o dereito á saúde, a posibilidade de
inclusión no PGPSSP e a documentación que debe achegar. A voluntaria
de Cáritas acode ao centro de saúde con esta información e tramítanlle a entrada no
PGPSSP.
CASO 12, novembro 2014:
Varón de orixe portugués. Vive na rúa e non posúe tarxeta sanitaria, a pesar de varios
intentos pola súa parte de conseguila. Non ten NIE ni está no rexistro central de
estranxeiros. Residiu no noso país desde a infancia pero os pais nunca o inscribiron no
rexistro. Acudiu ao centro de saúde para solicitar asistencia sanitaria, de alí derivárono
ao INSS para conseguir un documento que demostre que no exporta o dereito sanitario
no seu país. O persoal do INSS, ao no poder acreditar esta información, derívano
novamente ao centro de saúde. O usuario non ten outra opción que ir ata Portugal e
solicitar alí a negación de cobertura sanitaria para poder realizar a entrada por PGPSSP.
Polo de agora non podemos facer nada e non terá dereito a cobertura sanitaria, o que é
moi preocupante debido á súa situación de exclusión.
CASO 13, decembro 2014:
Muller de orixe romanesa e sen tarxeta sanitaria. A traballadora social derívanos o caso
porque lle denegan a inclusión no PGPSSP e solicítanlle que achegue un documento
do INNS conforme non procede exportación da cobertura sanitaria do seu país de orixe.
A traballadora social ponse en contacto co xefe de Sección da delegación provincial de
tramitación de tarxeta sanitaria da Coruña e este dálle unha páxina web, pero dende esta
páxina web non se consegue o documento. Informamos sobre a reclamación que poden
realizar, xa que en ningún momento lle deron a posibilidade de repoñer a
documentación a través da traballadora social. Tamén lle informamos de que en
diferentes reunións co SERGAS nos aseguraron que, a persoas de nacionalidade búlgara
e romanesa non se lles estaba a solicitar o documento conforme non procede a
exportación de cobertura sanitaria no seu país porque o devandito documento é
imposible conseguilo. Ademais, consultamos o caso con outro persoal do SERGAS que
nos confirma de novo que este documento non se está a solicitar a persoas de
nacionalidade romanesa. Propoñemos que realice a reclamación da reposición de
documentación por parte do/a traballador/a social na delegación territorial. Admítenlle a
reclamación e a tramitarán con informe social.
CASO 14, decembro 2014:
Muller de orixe romanesa e sen tarxeta sanitaria. A usuaria solicita a tarxeta sanitaria na
seguridade social e é alí onde lle peden o documento acreditativo de que non ten dereito
a exportar a asistencia sanitaria do seu país. A usuaria vive coa súa parella, pero non
poden optar a ser parella de feito xa que os dous, son de nacionalidade romanesa
(segundo a lei de parellas de feito un dos dous membros da parella debe ter veciñanza
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civil galega). Esta situación deixa fóra moitas parellas que se queren rexistrar por esta
vía e polo tanto déixaas tamén fóra da cobertura sanitaria:
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-d248-2007.t1.html#a5
g) Ter un dos membros da parella a veciñanza civil galega.
Informamos á traballadora social de que non se pode acreditar por ningunha vía a non
exportación da cobertura sanitaria no seu país de orixe e de que se pode reclamar á
delegación territorial de A Coruña, mediante un informe social, como temos constancia
que se realizou noutros casos noutras delegacións territoriais. Tamén solicitamos que
acredite, coa lei de parella de feito, que non pode ser beneficiaria. Infórmannos de que
se pode presentar un informe social pero que debemos volver realizar todos os trámites
dende o principio.

ANEXO XURÍDICO
A.Constitución Española de 1978B. Lei 14/ 1986, do 15 de abril, Xeral de Sanidade
C. Lei 26/1990, do 20 de decembro, pola que se establecen na Seguridade Social
Prestacións non Contributivas.
D.Lei 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e
do Procedemento Administrativo Común.
E. Lei 1/ 1996, do 15 de xaneiro, de Protección Xurídica do Menor.
F.Lei 4/ 1996, do 10 de xaneiro, pola que se modifica a Lei 7/ 1985, do 2 de abril,
Reguladora das Bases do Réxime Local, en relación co Padrón Municipal. BOE Núm.11
publicado o 12 de xaneiro de 1996. Páx. 813.GALICIA. Orde do 10 de setembro do
1999, que regula as competencias da autoridade sanitaria establecidas no Regulamento
dos servizos de prevención aprobado polo Real Decreto 39/1997, de 17 de xaneiro de
1997 (DOG núm. 186, de 24 de setembro de 1999; Corr. Err., DOG núm. 226, de 23 de
novembro do 1999).
G. Lei Orgánica 4/ 2000, do 11 de xaneiro, sobre dereitos e liberdades dos estranxeiros
en España e a súa integración social
H. Lei 41/ 2002, do 14 de novembro, básica reguladora da autonomía do paciente e de
dereitos e obrigas en materia de información e documentación clínica.
I. Lei 16/2003 , de cohesión e calidade do Sistema nacional de Saúde.
J. Regulamento (CE) núm. 883/2004 do Parlamento Europeo e do Consello, do 29 de
abril de 2004, sobre a coordinación dos sistemas de seguridade social.
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K. Real Decreto 240/2007, do 16 de febreiro, sobre entrada, libre circulación, e
residencia en España de cidadáns dos Estados membros da Unión Europea e de outros
estados parte no acordo sobre o Espazo Económico Europeo.
H. Comunicación da Comisión Europea, do 23 de outubro de 2007, adoptada para a
presentación do libro branco sobre “Xuntos pola saúde: unha formulación estratéxica
para a UE (2008-2013)” [COM (2007) 630 finak].
I. Regulamento (CE) núm. 987/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, do 16 de
setembro de 2009, polo que se adoptan as normas de aplicación do Regulamento (CE)
núm. 883/2004, sobre a coordinación dos sistemas de seguridade social.
GALICIA.
F. Decreto 168/2010, do 7 de outubro, que regula a estrutura organizativa de xestión
integrada do Servizo Galego de Saúde (DOG núm. 199, de 15 outubro 2010; Corr. Err.,
DOG núm. 214, do 8 de novembro do 2010).
G. Real Decreto 557/ 2011, do 20 de abril, polo que se aproba o Regulamento da Lei
Orgánica 4/2000, sobre dereitos e liberdades dos estranxeiros en España

e a súa

integración social, trala súa reforma por Lei Orgánica 2/2009.
H. Lei 33/ 2011, do 4 de outubro, Xeral de Saúde Pública.
I. Lei 36/ 2011, do 10 de outubro, reguladora da xurisdición social.
J. Real Decreto- lei 16/2012, do 20 de abril, de medidas urxentes para garantir que o
Sistema Nacional de Saúde sexa sostible e mellorar a calidade e seguridade das súas
prestacións.
K. BOE Núm. 98 Publicado o 24 de abril de 2012. Páx. 31278
F. Orde PRE/1490/2012, do 9 de xullo, pola que se ditan normas para a aplicación do
artigo 7 do RD 240/2007, do 16 de febreiro, sobre entrada, libre circulación e residencia
en España de cidadáns dos estados membros da Unión Europea e doutros estados parte
no acordo sobre o Espazo Económico Europeo.
G. 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. BOE Núm. 186 Publicado o 4
de agosto de 2012 (Páx. 55775).
H. GALICIA.Resolución do 31 de agosto de 2012, da secretaría xeral técnica da
Consellaría 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 beneficiario recoñecida polo Instituto Nacional da
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Seguridade Social ou, no seu caso, polo Instituto Social da Mariña. DOG Núm, 175
Publicado o 13 de setembro de 2012. (Páx. 35865).
I. GALICIA. Resolución do 21 de setembro de 2012, da Secretaría Xeral Técnica da
Consellaría de Sanidade, pola que se acorda a publicación da Instrución do 21 de
setembro do 2012 de creación do Programa Galego de Protección Social da Saúde
Pública DOG Núm. 193 Publicado o 9 de outubro de 2012. (Páx. 38719).
F. GALICIA. Instrucións para facilitar o acceso o diagnóstico e tratamento daquelas
persoas que poidan padecer unha infección ou enfermidade infecciosa que estea suxeita
a vixilancia epidemiolóxica, control e/ou eliminación a nivel da comunidade, estatal ou
internacional, e non estean recoñecido polo INSS, o no seu caso, polo ISM a condición
de asegurados ou beneficiarios e que non reciben a asistencia por outras vías legalmente
establecidas. 17/ 2012 de 9 de novembro de 2012.
G. Real Decreto 576/ 2013, de 26 de xullo, polo que se establecen os requisitos básicos
do convenio especial de prestación de asistencia sanitaria a persoas que non teñan a
condición de aseguradas nin de beneficiarias del Sistema Nacional de Saúde e se
modifica o 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. BOE Núm. 179 Publicado o 27
de xullo do 2013 (páx. 55058).
H. GALICIA. Lei 12/ 2013, do 9 de decembro, de garantías de prestacións sanitarias
DOG Núm.2 Publicado o venres 3 de xaneiro de 2014 (páx.151).
Resolución do 30 de setembro do 2014, do Instituto Nacional de Xestión Sanitaria, pola
que se aproba o modelo para subscribir o convenio especial regulado pola Orde
SSI/1475/2014, do 29 de xullo. BOE Núm. 243 Publicado o 7 de outubro do 2014.
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