RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN SANITARIA

Expediente número: 0061/20

Asunto: Autorización de funcionamento

Interesado/a: AGADEA

Data de Iniciación: 6 de marzo de 2020

Procedemento: Autorización de centros

Forma de inicio: Solicitude do
interesado

ANTECEDENTES

MARIA ISABEL GEY PEREZ, con NIF: 33225963W, en calidade de
REPRESENTANTE
da entidade titular AGADEA, solicita a autorización de
funcionamento dun servizo sanitario situado na RUA SALGUEIRIÑOS DE ABAIXO
(DOS) nº-15 B, CP 15703, SANTIAGO DE COMPOSTELA, A CORUÑA.
CONSIDERACIÓNS LEGAIS E TÉCNICAS
O Real decreto 1277/2003, do 10 de outubro, establece as bases xerais sobre
autorización de centros, servizos e establecementos sanitarios, e regula as súas
tipoloxías e ofertas asistenciais.
Este centro cumpre os requisitos establecidos no Decreto 12/2009, do 8 de xaneiro,
polo que se regula a autorización de centros, servizos e establecementos sanitarios, o
que foi comprobado mediante visita de inspección ao citado servizo o 28/09/2020
, realizando unha proposta de resolución favorable o 5/10/2020 .
A Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade é o órgano competente para
coñecer e decidir sobre a cuestión presentada, de conformidade co establecido no
Decreto 136/2019, do 10 de outubro, polo que se establece a estrutura orgánica da
Consellería de Sanidade.

De acordo con todo o indicado, RESOLVO:
1. Outorgar a autorización sanitaria de funcionamento ao servizo que consta a
continuación.
Denominación: SERVIZO SANITARIO CENTRO DE DIA SALGUEIRIÑOS.
Enderezo: RUA SALGUEIRIÑOS DE ABAIXO (DOS) nº 15 B,
SANTIAGO DE COMPOSTELA, A CORUÑA.

CP 15703,

Titular: AGADEA NIF: G15483498.
Número de rexistro: C-15-004336
Tipoloxía:
C.3:
SERVIZOS
SANITARIOS
INTEGRADOS
NUNHA
ORGANIZACION NON SANITARIA (OUTROS SERVIZOS SANITARIOS
INTEGRADOS NUNHA ORGANIZACION NON SANITARIA)
Oferta asistencial: U.59 - FISIOTERAPIA; U.04 - PODOLOXIA; U.60 - TERAPIA
OCUPACIONAL.
2. Esta autorización sanitaria ten unha vixencia de dez anos contados a partir da data
da sinatura. De non solicitarse a correspondente renovación, producirase a súa
extinción, de acordo co establecido nos artigos 10, 15, e 17 do Decreto 12/2009, do 8
de xaneiro.
3. Esta autorización sanitaria non abarca a autorización para realizar técnicas,
tecnoloxías e/ou procedementos concretos asistenciais por parte dos profesionais
sanitarios, que no caso de realizalas serán baixo a súa responsabilidade, conforme a
súa cualificación profesional e sempre que cumpran as condicións de seguridade e
asepsia necesarias segundo as súas normas e procedementos específicos.
4. Ordenar a correspondente inscrición de oficio no Rexistro de Centros, Servizos e
Establecementos Sanitarios.
5. A publicidade deberá axustarse ao contido desta autorización sanitaria, tanto no
referente ao tipo de centro como á oferta asistencial, debendo reflectir sempre o
número de rexistro.
Contra esta resolución, que non pon fin á vía administrativa, poderá interpoñer, no
prazo dun mes, un recurso de alzada ante a persoa titular da Consellería de Sanidade.
Mediante este documento notifícaselle esta resolución segundo o esixido no artigo 40
da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das
administracións públicas.

Santiago de Compostela
O secretario xeral técnico
Alberto Fuentes Losada

