
PROCEDEMENTO PARA PRESENTAR RECLAMACIÓNS POR DENEGACIÓN TOTAL
OU PARCIAL NO EXERCIZO DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN

RECLAMACIÓN ANTE A COMISIÓN DE TRANSPARENCIA / VALEDOR/A DO POBO

PUBLICIDADE ACTIVA / PASIVA 

Todas as persoas teñen dereito a acceder á información pública. As administracións están
obrigadas polo actual marco normativo a dar publicidade por medio dos seus portais web
de transparencia a determinadas informacións de xeito activo. Tamén deben satisfacer ás
peticións que lles dirixa calquera persoa física ou xurídica.

No caso de que as peticións de acceso a esa información pública non sexan satisfeitas
(silencio) ou non respondan ao esperado, existe en Galicia un órgano de control, sendo
este a Comisión da Transparencia.

A Comisión da Transparencia é ante quen se pode presentar a reclamación dun xeito áxil
e sinxelo. A reclamación subistitue ao tradicional recurso administrativo.

Fronte a toda resolución expresa ou presunta en materia de acceso, poderase interpoñer
no  prazo  dun  mes  unha  reclamación  ante  a  Comisión  de  transparencia,  órgano
independente adscrito ao Valedor do Pobo, creada pola Lei  do Parlamento de Galicia
1/2016 do 18 de xaneiro e cuxo regulamento foi aprobado por RESOLUCIÓN do 5 de
xullo de 2016 pola que se dispón a publicación do Regulamento interno da Comisión da
Transparencia de Galicia. 

Órgano ante o cal se interpón: Comisión da Transparencia

Prazo de interposición: Un mes dende o día da resolución  por  parte  do organismo
afectado. 

Prazo de resolución da reclamación:  Un prazo máximo de tres  meses.  Se non se
realiza  nese  prazo,  entenderase  a  reclamación  como  desestimada  pola  Comisión  da
Transparencia e só impugnable en vía contencioso-administrativa.

Sede da Comisión: Rúa Hórreo 65, 15701, Santiago de Compostela

Páxina web: www.comisiondatransparencia.gal

http://www.comisiondatransparencia.gal/


Modos e lugar de presentación da reclamación:

A  Comisión  da  Transparencia  ten  habilitados  varios  modos  para  atender  a  súa
reclamación:

– Formulario  en  liña:  http://www.comisiondatransparencia.gal/presentar-unha-
reclamacion/

– De modo presencial á sede do Valedor do Pobo (Rúa do Hórreo 65, Santiago de
Compostela) 

– Pode  remitir  por  correo  o  escrito  de  reclamación  a  esa  mesma  dirección,
aconséllase  usar  o  formulario  específico  que  se  encontra  na  propia  web  da
Comisión  de  Transparencia  (http://www.comisiondatransparencia.gal//wp-
content/uploads/2017/02/GAL_Formulario-para-presentar-a-sua-reclamacion.pdf) 

– Entregar o formulario nun rexistro público con destino á valedoría 

– Envialo por correo electrónico a transparencia@valedordopobo.gal 

Documentación requirida:

– O  escrito,  que  debe  chegar  asinado,  debe  incluír  obrigatoriamente  o  nome
completo,  un  correo  electrónico  ou  dirección  postal  e  unha  breve  explicación
acerca do problema detectado no exercicio do seu dereito de acceso á información
pública. -

– Nesta información deberá especificar as datas do ocorrido, o nome do organismo,
ou unidade administrativa afectada e o lugar onde se produciron os feitos. 

– Pode  achegar  canta  información  documental  considere  relevante  para  poder
tramitar a reclamación. 

– Achegar copia do DNI/NIF/NIE ou Pasaporte, do contrario non se poderá tramitar a
reclamación. 

Normativa aplicable: 

– Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno
– Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á inofrmación pública e

bo goberno
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RECLAMACIÓN ANTE O CONCELLO DE FERROL

PUBLICIDADE ACTIVA

Conforme a Ordenanza de Transparencia, Acceso á información e Reutilización de datos
do Concello de Ferrol podese interpoñer Reclamación por non ter acceso á Información
de  carácter  público,  que  segundo  os  cidadáns  debería  estar  publicada  (publicidade
activa).

Modo de interposición: Sistema de avisos, queixas e suxestións

Prazo para ofrecer a información por parte do órgano competente:  10 días dende
que a reclamación foi rexistrada, ou no prazo determinado polos compromisos de calidade
establecidos polo propio sistema de avisos, queixas e suxestions, de ser este inferior.

Normativa aplicable: Artigo 40 da Ordenanza de Transparencia, Acceso á información e
Reutilización de datos do Concello de Ferrol


