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Lei Orgánica 1/1981, de 6 de abril, de
ESTATUTO DE AUTONOMÍA PARA GALICIA

Artigo catorce
Correspóndelle á Comunidade Autónoma a creación e organización, mediante lei do seu
Parlamento e con respecto á institución do Defensor do Pobo establecida no artigo 54 da
Constitución, dun órgano similar que en coordinación con aquela exerza as funcións a que se
refire o mencionado artigo e calquera outra que o Parlamento de Galicia poida
encomendarlle.
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LEI 6/1984, do 5 de XUÑO, do VALEDOR DO POBO

Preámbulo
Regulada a Institución do Defensor del Pueblo pola Lei orgánica 3/1981, do 6 de abril, en
desenvolvemento do disposto no artigo 54 da Constitución, e recollido no artigo 14 do
Estatuto galego o dereito da Comunidade Autónoma á creación e organización mediante lei do
Parlamento de Galicia dun órgano similar, resulta conveniente a súa creación e regulación para
completar en materia tan relevante a institucionalización autonómica de Galicia e abrir novas
vías que completen a garantía dos dereitos que consagra o título I da Constitución no
funcionamento transparente e eficaz da Administración Pública de Galicia.
A relación entre a Administración Autónoma e os cidadáns, pola súa especial inmediación, ao
lado das súas indiscutibles vantaxes, entraña o risco de que poidan orixinarse comportamentos
impropios, afastados da estrita e igual aplicación das normas, o cal subliña aínda máis a
importancia da figura na Comunidade Autónoma de Galicia.
O texto da presente lei, aínda seguindo as grandes liñas da Lei orgánica do Defensor del
Pueblo, procura, sen desnaturalizar o seu carácter, ensanchar as súas funcións, facendo uso da
habilitación contida no artigo 14 do Estatuto de autonomía de Galicia, e profundizar no sentido
dunha maior eficacia no exercicio das funcións do Valedor do Pobo.
A Lei contén tamén normas harmonizadoras da actividade do Valedor do Pobo e a homóloga
institución estatal, sobre o principio de cooperación establecido no artigo 12 da Lei 3/1981, do
6 de abril.
Por todo o exposto, o Parlamento de Galicia aprobou e eu, de conformidade co artigo 13.2, do
Estatuto de Galicia e co artigo 24 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e do
seu Presidente, veño en promulgar, en nome de‐El Rei, a Lei do Valedor do Pobo.
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TÍTULO I
Status da institución
CAPÍTULO I
CARÁCTER, ELECCIÓN, NOMEAMENTO E CESAMENTO
Enunciados modificados pola Lei 3/1994, do 18 de xullo

Artigo 1
1. O Valedor do Pobo é o alto comisionado do Parlamento de Galicia para a defensa, no ámbito
territorial da Comunidade Autónoma, dos dereitos fundamentais e as liberdades públicas
recoñecidos na Constitución e para o exercicio das demais funcións que esta lei lle atribúe.
Apartado modificado pola Lei 3/1994, do 18 de xullo

2. A actividade do Valedor do Pobo estenderase á tutela dos dereitos individuais e colectivos
emanados do Estatuto de autonomía, en especial, os sancionados no seu título preliminar.
3. A estes fins, e no exercicio das funcións que lle encomendan o Estatuto de autonomía e a
presente lei, o Valedor do Pobo poderá supervisar a actividade da Administración da
Comunidade Autónoma galega e a dos seus entes e empresas públicas ou dependentes, así
como a da Administración local naquelas materias que son competencia da nosa Comunidade.
Apartado modificado pola Lei 3/1994, do 18 de xullo

Artigo 2
1. O valedor do pobo será elixido polo Parlamento de Galicia para un período de cinco anos.
2. A proposta de candidato ou candidatos a valedor do pobo será realizada pola Comisión de
Peticións ao Pleno do Parlamento de Galicia. A estes efectos será suficiente a maioría simple
para a adopción de acordos da Comisión.
3. Proposto o candidato ou candidatos, convocarase nun prazo non inferior a quince días, o
Pleno do Parlamento para que proceda á elección. Será designado quen obtivese unha
votación favorable das tres quintas partes dos membros do Parlamento.
4. No suposto de que ningún candidato alcanzase a maioría establecida no apartado anterior,
procederase pola Comisión de Peticións, no prazo máximo dun mes, á formulación de
sucesivas propostas seguidas das correspondentes votacións ata a obtención da maioría
sinalada.
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Artigo 3
1. Poderá ser elixido valedor do pobo calquera cidadán que goce da condición política de
galego, se encontre en pleno uso dos seus dereitos civís e políticos e coñeza os idiomas oficiais
de Galicia.
2. O nomeamento do valedor do pobo será acreditado polo Presidente do Parlamento e
publicado no «Diario Oficial de Galicia».
3. O valedor do pobo tomará posesión do seu cargo ante a Mesa do Parlamento, dentro dos
quince días seguintes á publicación do seu nomeamento. Prestará xuramento ou promesa de
fiel cumprimento das súas funcións.

Artigo 4
1. A Comisión de Peticións do Parlamento de Galicia será a encargada das relacións co Valedor
do Pobo e informará ao Pleno en cantas ocasións sexa necesario.
2. O Valedor do Pobo dirixirase, de ordinario, ao Parlamento a través do seu Presidente.

Artigo 5
1. O valedor do pobo de Galicia cesará por algunha das seguintes causas:
1ª. Por renuncia.
2ª. Por expiración do prazo do seu nomeamento.
3ª. Por morte ou incapacidade sobrevida.
4ª. Por notorio incumprimento das obrigacións e deberes do seu cargo.
5ª. Por ser condenado, mediante sentenza firme, por delito doloso.
6ª. Pola perda da condición política de galego ou galega.
Apartado 1.6ª engadido pola Lei 10/2012, do 3 de agosto

2. O Presidente do Parlamento declarará a vacante no cargo nos supostos de morte, renuncia,
expiración do prazo do mandato ou perda da condición política de galego. Nos outros casos,
decidirá o Pleno do Parlamento pola maioría establecida das tres quintas partes dos membros
do Parlamento, mediante debate e logo de audiencia do interesado.
Apartado modificado pola Lei 10/2012, do 3 de agosto

3. Vacante o cargo, iniciarase, en prazo non superior a un mes, o procedemento para a
elección dun novo valedor do pobo.
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Se a causa do cesamento fose a expiración do seu nomeamento, o valedor do pobo seguirá no
desempeño do seu cargo con prórroga de funcións ata que se produza a nova elección.
Apartado modificado pola Lei 3/1994, do 18 de xullo

4. Nos demais supostos, a Comisión de Peticións poderá acordar por maioría simple, en tanto
non se cubra vacante, o desempeño das funcións do valedor do pobo polo seu adxunto,
interinamente.
Apartado 4 modificado pola Lei 10/2012, do 3 de agosto

CAPÍTULO II
PRERROGATIVAS E INCOMPATIBILIDADES
Artigo 6
1. O valedor do pobo de Galicia non estará suxeito a ningún mandato imperativo. Non recibirá
instrucións de ningunha autoridade. Desempeñará as súas funcións con autonomía e segundo
o seu criterio.
2. O valedor do pobo gozará das prerrogativas e garantías necesarias para o cumprimento da
súa función, de acordo coa lexislación vixente.

Artigo 7
1. A condición de valedor do pobo é incompatible con todo mandato representativo, cargo
político ou actividade de propaganda política, coa permanencia en servizo activo de calquera
Administración Pública; coa condición de membro de partido político ou co desempeño de
funcións directivas nun partido, sindicato, asociación ou fundación, ou co emprego ao servizo
destes; co exercicio das carreiras xudicial e fiscal ou de calquera actividade profesional,
xudicial, mercantil ou laboral.
2. O valedor do pobo deberá cesar na situación de incompatibilidade na que se encontre antes
de tomar posesión do cargo. No caso contrario entenderase que non acepta o nomeamento.
3. No suposto de incompatibilidade sobrevida, entenderase que renuncia ao cargo na data en
que se teña producido aquela.
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TÍTULO II
Medios persoais e materiais
CAPÍTULO I
VICEVALEDORES E PERSOAL
Enunciado modificado pola Lei 3/1994, do 18 de xullo

Artigo 8
1. O valedor do pobo estará auxiliado por un adxunto en quen poderá delegar as súas funcións
e que o substituirá no exercicio destas.
Artigo modificado pola Lei 10/2012, do 3 de agosto

Artigo 9
1. A Comisión de Peticións propoñeralle ao valedor do pobo o nomeamento do adxunto. O
nomeamento e o cesamento deste correspóndenlle ao valedor do pobo
2. O nomeamento e cesamento do adxunto será publicado no «Diario Oficial de Galicia».
3. O adxunto deberá reunir as condicións establecidas no artigo 3.1, gozará durante o
exercicio das súas funcións de todas as prerrogativas e garantías recoñecidas no artigo 6 e
estará sometido ao réxime de incompatibilidades preceptuado no artigo 7 desta lei.
Artigo modificado pola Lei 10/2012, do 3 de agosto

Artigo 10
1. O persoal ao servizo do Valedor do Pobo considerarase persoal ao servizo do Parlamento
mentres permaneza no exercicio das súas funcións.
Dependerá orgánica, funcional e disciplinariamente do Valedor do Pobo e rexerase polas
normas de réxime interior recollidas na disposición adicional e, con carácter supletorio, polo
Estatuto de Persoal do Parlamento de Galicia.
2. O cadro de persoal será aprobado pola Mesa do Parlamento por proposta do valedor ou da
valedora do pobo. Dentro do devandito cadro o valedor ou a valedora do pobo poderá
designar ata cinco persoas asesoras, sempre que sexa posible dentro dos límites
orzamentarios.
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O persoal restante deberá reunir a condición previa de funcionario ou funcionaria de calquera
das administracións públicas e poderá ser adscrito á súa oficina por libre designación ou por
concurso público segundo a relación de postos de traballo.
Apartado modificado pola Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno

3. Os funcionarios provenientes das administracións públicas galegas, parlamentaria, local e da
Comunidade Autónoma, adscritos á oficina do Valedor do Pobo, terán dereito a ser declarados
na situación administrativa de servizos especiais na súa Administración de orixe, salvo os que
se incorporen por concurso público, que pasarán á situación prevista no artigo 54 da Lei da
función pública de Galicia.
Artigo modificado pola Lei 3/1994, do 18 de xullo

Artigo 11
O adxunto e os asesores adscritos á oficina do Valedor do Pobo cesarán automaticamente no
momento da toma de posesión dun novo valedor do pobo nomeado polo Parlamento.
Artigo modificado pola Lei 10/2012, do 3 de agosto

CAPÍTULO II
DOTACIÓN ECONÓMICA
Artigo 12
1.‐ A dotación económica necesaria para o funcionamento da institución constituirá unha
partida do orzamento do Parlamento de Galicia e a súa elaboración corresponde ao Valedor do
Pobo. Remitirase á Mesa do Parlamento para a súa aprobación e integración no orzamento do
Parlamento.
Apartado modificado pola Lei 3/1994, do 18 de xullo

2. A autorización dos gastos e a ordenación dos pagamentos corresponderanlle ao valedor do
pobo, e poderá delegalas no adxunto, e os réximes de contabilidade, intervención,
contratación e adquisición de bens e dereitos serán os que rexan no Parlamento de Galicia.
Apartado engadido pola Lei 3/1994, do 18 de xullo e modificado pola Lei 10/2012, do 3 de agosto
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TÍTULO III
Do procedemento
CAPÍTULO I
ATRIBUCIÓNS E FACULTADES
Artigo 13
1. O Valedor do Pobo, de oficio ou a instancia de parte, poderá iniciar e proseguir calquera
investigación sobre:
a) Os actos e resolucións da Administración pública da Comunidade Autónoma e dos seus
axentes.
b) Os actos e resolucións da Administración local, incluídos os seus organismos autónomos, así
como as empresas e entes públicos ou participados que dela dependan, no ámbito das
competencias que corresponden á Comunidade Autónoma, de conformidade co Estatuto de
autonomía e a lexislación vixente.
c) Os servizos xestionados por persoas físicas ou xurídicas mediante concesión administrativa
e, en xeral, calquera organismo ou entidade pública ou privada que realice funcións de servizo
público e se encontre suxeita a calquera tipo de tutela naquilo que afecte ás materias
integradas nas competencias da Comunidade Autónoma, de conformidade co establecido no
Estatuto de autonomía de Galicia e a lexislación vixente.
d) No seu caso, as materias que sexan obxecto de transferencia ou delegación, ao amparo do
que dispoñen os apartados primeiro e segundo do artigo 150 da Constitución, tanto no caso de
que a Comunidade Autónoma as administre como asunto propio coma no suposto de
administración comisionada.
Apartado modificado pola Lei 3/1994, do 18 de xullo

2. As facultades do Valedor do Pobo estenderanse á actividade que realicen os conselleiros e
calquera autoridade administrativa, funcionarios e axentes que actúen ao servizo da
Administración da Comunidade Autónoma e aos seus entes ou empresas dependentes.

Artigo 14
1. Toda persoa natural ou xurídica que invoque un interese lexítimo poderá dirixirse ao
Valedor do Pobo sen ningunha restrición nin limitación.
2. Os deputados, individualmente, e as comisións do Parlamento de Galicia relacionadas coa
defensa dos dereitos e liberdades públicas, poderán solicitar a intervención do Valedor do
Pobo en todas as cuestións atribuídas á súa competencia.
3. A Comisión de Peticións poderá ademais transmitirlle as que reciba nos termos do artigo 48
do Regulamento do Parlamento Galego.
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4. Ningunha autoridade administrativa, no ámbito da súa competencia, poderá presentar
queixas ante o Valedor do Pobo.

Artigo 15
1. A actividade do Valedor do Pobo de Galicia non se verá interrompida nos casos en que o
Parlamento non se encontre reunido, fose disolto ou expire o seu mandato. Nos citados casos
o Valedor do Pobo de Galicia dirixirase á Deputación Permanente da Cámara.
2. A declaración dos estados de excepción ou sitio non interromperá a actividade do Valedor
do Pobo, nin o dereito dos cidadáns de accederen a el, sen prexuízo do disposto nos artigos 55
e 116 da Constitución.

Artigo 16
1. O Valedor do Pobo, de oficio ou a instancia de parte, poderá supervisar a actividade da
Administración da Comunidade Autónoma galega para garantir o respecto dos dereitos
comprendidos no título I da Constitución e o seu sometemento pleno á lei e ao dereito. Con
este mesmo fin poderá ademais supervisar a actividade da Administración local no ámbito das
competencias que o Estatuto de autonomía e a lexislación vixente confiren á Comunidade
Autónoma.
Apartado modificado pola Lei 3/1994, do 18 de xullo

2. As facultades atribuídas ao Valedor do Pobo estenderanse igualmente de maneira especial á
defensa dos dereitos e principios reitores que dimanan do título preliminar do Estatuto de
autonomía de Galicia.
3. Respecto das demais administracións públicas exercerá as funcións que lle correspondan
dentro dos principios de coordinación, cooperación e colaboración establecidos no artigo 12
da Lei orgánica 3/1981, do 6 de abril, e na Lei 36/1985, do 6 de novembro.
Apartado modificado pola Lei 3/1994, do 18 de xullo

4. O Valedor do Pobo, para acelerar as comunicacións coas persoas interesadas e as
administracións, utilizará sempre que sexa posible as comunicacións por vía telemática.
Apartado engadido pola Lei 10/2012, do 3 de agosto
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CAPÍTULO II
TRAMITACIÓN DAS QUEIXAS
Artigo 17
As queixas que o Valedor do Pobo reciba, referidas ao funcionamento da Administración de
Xustiza de Galicia, deberá dirixilas ao Ministerio Fiscal e ao Consello do Poder Xudicial, sen
prexuízo de incluílas no informe ao Parlamento.

Artigo 18
1. Toda queixa dirixida ao Valedor do Pobo poderá ser formulada oralmente ou por escrito,
onde conste a identificación e o enderezo postal ou telemático do peticionario e se relate o
feito que a motiva. As queixas orais só se poderán presentar na oficina da institución e
deberán ser transcritas e asinadas pola persoa interesada. As queixas, que deberán ir
subscritas, tramitaranse de xeito confidencial de o interesado o solicitar.
Apartado modificado pola Lei 10/2012, do 3 de agosto

2. Acusarase recibo de toda queixa que sexa rexistrada.
3. As queixas ao Valedor do Pobo deberanse presentar no prazo dun ano cumprido a partir do
coñecemento dos feitos.
4. A actuación do Valedor do Pobo e a dos seus colaboradores será gratuíta para o interesado.
5. Non será preceptiva a intervención ou asistencia de letrado nin de procurador.

Artigo 19
O Valedor do Pobo tramitará ou rexeitará as queixas recibidas. Só poderá rexeitar as queixas
recibidas polos motivos establecidos nesta lei, e farao sempre mediante escrito motivado, no
que se poderá informar a persoa interesada do máis oportuno en dereito á súa actuación.
Artigo modificado pola Lei 10/2012, do 3 de agosto

Artigo 20
O Valedor do Pobo de Galicia non entrará no exame individual daquelas queixas sobre as que
estea pendente resolución xudicial e suspenderao se, iniciada a actuación, se interpuxese por
persoa interesada demanda ou recurso ante os tribunais ordinarios ou o Tribunal
Constitucional. Isto non impedirá, sen embargo, a investigación sobre os problemas xerais
expostos nas queixas presentadas. En calquera caso velará porque a Administración resolva
expresamente, en tempo e en forma, as peticións e recursos que lle foron formulados.
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Artigo 21
O Valedor do Pobo de Galicia rexeitará as queixas anónimas e poderá rexeitar aquelas nas que
se advirta mala fe, carencia de fundamento, inexistencia de pretensión, así como aqueloutras
cuxa tramitación irrogue prexuízo ao lexítimo dereito de terceira persoa. As súas resolucións
non serán susceptibles de recurso.

Artigo 22
1. Admitida a trámite unha queixa, o Valedor do Pobo promoverá a oportuna investigación
sumaria e informal. En todo caso, informará ao organismo ou dependencia administrativa do
contido substancial da solicitude, reunindo cantos datos coide pertinentes, que terán que
serlle remitidos no prazo de quince días, a non ser que a complexidade do asunto aconselle, ao
seu criterio, prorrogar o prazo por un mes.
Artigo modificado pola Lei 10/2012, do 3 de agosto

2. A negativa ou neglixencia de calquera organismo, funcionario ou dos seus superiores
responsables ao envío dos informes solicitados poderá ser considerada polo Valedor do Pobo
de Galicia como hostil e entorpecedora das súas funcións, facéndoa pública de inmediato e
destacando tal cualificación no seu informe anual ou especial, de ser o caso, ao Parlamento.
Tamén porá os ditos feitos en coñecemento do seu superior xerárquico, informando sobre o
seu comportamento por se fose susceptible de corrección disciplinaria.
Apartado modificado pola Lei 3/1994, do 18 de xullo

CAPÍTULO III
TRAMITACIÓN DA INVESTIGACIÓN
Artigo 23
No exercicio das súas funcións, o valedor do pobo, o seu adxunto ou a persoa en que delegue
poderán comparecer en calquera centro ou dependencia da administración pública da
Comunidade Autónoma galega, dos seus entes e empresas públicas dependentes desta ou
afectos a un servizo público, para a comprobación de datos, realización de entrevistas
persoais, estudo de expedientes e documentos relacionados co motivo da súa actuación sen
que se lle poida negar o exame da documentación interesada, excepto nos casos
taxativamente establecidos pola lei.
Artigo modificado pola Lei 10/2012, do 3 de agosto

Artigo 24
1. Cando a queixa que se vaia investigar afectase á conduta das persoas ao servizo da
Administración Pública Galega, en relación coa función que desempeñan, o Valedor do Pobo
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de Galicia dará conta desta ao afectado e ao seu inmediato superior ou organismo de quen
aquel dependese.
2. O afectado responderá por escrito e coa achega de cantos documentos e testemuños
considere oportunos, no prazo que lle fose fixado, que en ningún caso será inferior a dez días,
e que poderá ser prorrogado a instancia de parte pola metade do concedido.
O Valedor do Pobo de Galicia poderá comprobar a súa veracidade e propoñer ao funcionario
afectado unha entrevista ampliatoria de datos. Os funcionarios que se negasen a iso poderán
ser requiridos por aquel para que manifesten por escrito as razóns que xustifiquen tal decisión.
3. O superior xerárquico ou organismo que prohiba ao funcionario ás súas ordes ou servizo
responder á requisitoria do valedor do pobo de Galicia ou entrevistarse con el, deberá
manifestalo por escrito, debidamente motivado, dirixido ao funcionario e ao propio valedor do
pobo de Galicia. Este dirixirá en diante cantas actuacións investigadoras sexan necesarias ao
referido superior xerárquico.
4. A información que no curso dunha investigación poida achegar un funcionario a través do
seu testemuño persoal terá o carácter de reservada sen prexuízo do disposto na Lei de
axuizamento criminal sobre a denuncia de feitos que puidesen revestir carácter delituoso.

Artigo 25
Cando o valedor do pobo, por razón do exercicio das funcións propias do seu cargo, teña
coñecemento dunha conduta ou feito presumiblemente delituoso comunicarao ao Ministerio
Fiscal de quen poderá solicitar información sobre o estado de tramitación en que se encontren
as actuacións iniciadas á súa instancia.

CAPÍTULO IV
DEBER DE COLABORACIÓN
Artigo 26
1. Os poderes públicos de Galicia están obrigados a prestar o auxilio e a cooperación que lles
sexan demandados polo Valedor do Pobo nas súas investigacións e actuacións.
2. Nos supostos en que a obtención de datos ou a prestación de auxilio resultase preciso
obtelas fóra do ámbito territorial da Comunidade Autónoma, o Valedor do Pobo poderá
solicitalos do Defensor del Pueblo ou doutras institucións similares, de acordo cos principios de
coordinación e cooperación establecidos na Lei orgánica 3/1981, do 6 de abril.

Artigo 27
Se as autoridades, funcionarios ou axentes dificultasen ou entorpecesen a actuación do
valedor do pobo, do seu adxunto ou delegados, aquel dará conta ao superior xerárquico e, se
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for o caso, ao Ministerio Fiscal para o exercicio das accións que poidan proceder, e recollerá
tales actitudes nos seus informes ao Parlamento de Galicia.
Artigo modificado pola Lei 10/2012, do 3 de agosto

CAPÍTULO V
GASTOS CAUSADOS A PARTICULARES
Artigo 28
Os gastos efectuados ou os prexuízos materiais, causados aos particulares que non
promovesen a queixa, ao seren chamados a informar polo Valedor do Pobo, serán
compensados con cargo ao seu orzamento unha vez xustificados debidamente.

CAPÍTULO VI
DAS RESOLUCIÓNS
Artigo 29
1. O Valedor do Pobo poderá suxerir á Administración pública a modificación dos criterios
utilizados na produción dos seus actos e resolucións.
2. Esta actuación de mediación, así como a tramitación dunha reclamación, non interromperán
os prazos establecidos para os diferentes procedementos administrativos.
Artigo modificado pola Lei 3/1994, do 18 de xullo

Artigo 30
Se o Valedor do Pobo de Galicia, como consecuencia das súas investigacións, chegase ao
convencemento de que o cumprimento rigoroso dunha norma pode provocar situacións
inxustas ou prexudiciais para os administrados, poderá suxerir ao Parlamento de Galicia ou á
Administración a súa modificación.

Artigo 31
O Valedor do Pobo poderá instar das autoridades administrativas competentes o exercicio das
súas facultades de inspección e sanción se as actuacións se realizaron con ocasión de servizos
prestados por particulares en virtude de acto administrativo habilitante.
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Artigo 32
1. O Valedor do Pobo, con motivo das súas investigacións poderá formular ás autoridades e
funcionarios das Administracións Públicas advertencias, recomendacións, recordatorios dos
seus deberes legais e suxestións para a adopción de novas medidas.
2. Estes funcionarios e autoridades deberán responder sempre por escrito e no prazo dun mes.

Artigo 33
1. Se formuladas as súas recomendacións, non obtivese resposta ou, nun prazo razoable, non
se producise unha medida adecuada ao suxerido, o Valedor do Pobo poderá poñer os
antecedentes do escrito e as recomendacións efectuadas en coñecemento do conselleiro do
departamento afectado ou da máxima autoridade da Administración Pública galega.
2. Se tampouco obtivese unha xustificación adecuada, incluirá tal asunto no seu informe anual
ou especial con mención dos nomes das autoridades ou funcionarios que persistan naquela
actitude, especialmente nos casos en que, considerando o Valedor do Pobo que era posible
unha solución positiva, esta non se conseguise.

CAPÍTULO VII
MODIFICACIÓNS E NOTIFICACIÓNS
Artigo 34
O Valedor do Pobo informará ao interesado ou, se for o caso, ao deputado ou comisións a que
se refire o artigo 14 desta lei do resultado das súas investigacións, así como da resposta que lle
dese a Administración ou os funcionarios implicados, salvo que pola súa natureza aquelas
fosen consideradas, de acordo coa lei, de carácter reservado ou declaradas secretas. Así
mesmo, cando acorde non intervir, informará razoando a súa decisión.
En todo caso, transcorridos tres meses desde a admisión a trámite dunha queixa, o Valedor do
Pobo deberá informar a quen a formulase do seu estado.
Artigo modificado pola Lei 3/1994, do 18 de xullo
Parágrafo segundo engadido pola Lei 10/2012, do 3 de agosto

Artigo 35
Cando as actuacións participadas mostren que a queixa se orixinou presumiblemente por
abuso, arbitrariedade, discriminación ou erro, neglixencia ou omisión dun funcionario, o
valedor do pobo dirixirase ao interesado, facéndolle constar o seu criterio ao respecto, e ao
seu superior xerárquico, formulando as suxestións que estime oportunas.
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TÍTULO IV
Dos informes ao Parlamento
Enunciado modificado pola Lei 3/1994, do 18 de xullo

Artigo 36
1. O Valedor do Pobo dará conta anualmente ao Parlamento da xestión realizada nun informe
que presentará ante este no período ordinario de sesións.
2. Cando a gravidade ou urxencia dos feitos o aconsellen, poderá presentar un informe
extraordinario dirixido á Deputación Permanente do Parlamento se este non estivese reunido
ou se encontrase disolto.
3. Os informes anuais e, se for o caso, os extraordinarios serán publicados.

Artigo 37
1. O Valedor do Pobo de Galicia, no seu informe anual, dará conta do número de tipos de
queixa presentadas; daquelas que foron rexeitadas e as súas causas, así como das que foron
obxecto de investigación e o seu resultado, con especificación das suxestións ou
recomendacións admitidas pola Administración Pública galega.
2. No informe non constarán datos persoais que permitan a pública identificación dos
interesados no procedemento investigador, sen prexuízo do disposto no artigo 27 da presente
lei.
Apartado modificado pola Lei 3/1994, do 18 de xullo

3. Nos casos especialmente graves, o Valedor do Pobo poderá destacar no seu informe anual a
persistencia nunha actitude hostil ou entorpecedora ao seu labor de calquera dos organismos,
funcionarios ou persoas ao servizo da Administración Pública, no seu ámbito de competencias.
4. O informe conterá igualmente un anexo, destinado ao Parlamento de Galicia, no que se fará
constar a liquidación do orzamento da institución no período que corresponda.
5. Un resumo do informe será exposto oralmente polo valedor do pobo ante o Pleno do
Parlamento.
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TÍTULO V
Das relacións co Defensor del Pueblo e os comisionados de parlamentos ou de
asembleas lexislativas autonómicas
Título engadido pola Lei 3/1994, do 18 de xullo

Artigo 38
1.‐ Correspóndelle ao Valedor do Pobo o exercicio das facultades de investigación en relación
coas institucións e organismos referidos no artigo 13.1, sen prexuízo das que poidan
corresponder ao Defensor del Pueblo en virtude do artigo 12 da Lei orgánica 3/1981, do 6 de
abril, e do artigo 2 da Lei 36/1985, do 6 de novembro.
2. O Valedor do Pobo poderá concertar co Defensor del Pueblo acordos de coordinación e
colaboración entre ambas as institucións, segundo o establecido nas mencionadas leis.
Para a validez e vixencia de tales acordos, será preceptiva a súa ratificación pola Comisión de
Peticións do Parlamento de Galicia. Estes acordos publicaranse no Boletín Oficial do
Parlamento de Galicia e no Diario Oficial de Galicia.
3. Cando o Valedor reciba queixas ou denuncias referentes a ámbitos das administracións
públicas que non son competencia da Comunidade Autónoma galega, dará conta delas ao
Defensor del Pueblo. Notificaralle igualmente de oficio aquelas infraccións ou irregularidades
que observase.
Artigo engadido pola Lei 3/1994, do 18 de xullo

Artigo 39
O Valedor do Pobo, de oficio ou a instancia de parte, poderá dirixirse motivadamente ao
Defensor del Pueblo solicitándolle que este, en defensa de lexítimos intereses dos cidadáns e
sempre que o considere oportuno:
a) Interpoña ou exercite o recurso de inconstitucionalidade ou o de amparo.
b) Dirixa recomendacións aos órganos xerais do Estado cando as deficiencias no
funcionamento dos órganos ou entidades a que se refire o artigo 13 desta lei se deriven de
normas de competencia estatal ou sexan orixinadas polo deficiente funcionamento da
Administración central do Estado.
Artigo engadido pola Lei 3/1994, do 18 de xullo

Artigo 40
O Valedor do Pobo poderá dirixirse aos comisionados parlamentarios doutras comunidades
autónomas cando necesite a súa colaboración para o exercicio das súas funcións. Así mesmo,
para coordinar actuacións conxuntas que excedan do ámbito territorial.
Artigo engadido pola Lei 3/1994, do 18 de xullo
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DISPOSICIÓN ADICIONAL
Autorízase ao Valedor do Pobo para ditar as normas regulamentarias precisas para o
desenvolvemento da presente Lei, de acordo coa Mesa do Parlamento e a Comisión de
Peticións.
Estas normas regulamentarias publicaranse no «BOPG».

DISPOSICIÓN ADICIONAL BIS
O Valedor do Pobo garantirá a posibilidade de presentar e tramitar por medios telemáticos as
queixas, as solicitudes, as consultas e as comunicacións.
Disposición engadida pola Lei 10/2012, do 3 de agosto

DISPOSICIÓN ADICIONAL TER
As referencias que se conteñen nesta lei á figura do valedor do pobo e do seu adxunto
deberán entenderse referidas ao valedor ou á valedora do pobo e ao adxunto ou á adxunta.
Disposición engadida pola Lei 10/2012, do 3 de agosto

DISPOSICIÓN TRANSITORIA
A Comisión de Peticións proporá ao Pleno da Cámara, no prazo máximo de seis meses,
computados desde o día da entrada en vigor da presente Lei, o candidato ou candidatos a
valedor do pobo de Galicia mediante acordo adoptado por maioría simple.

DISPOSICIÓN FINAL
O Valedor do Pobo transcorrido un ano do exercicio das súas funcións, poderá propoñer ao
Parlamento no informe anual, ou noutro extraordinario, as modificacións no texto da presente
lei que xulgue oportunas á luz da súa aplicación práctica.

18

Regulamento de organización e funcionamento do Valedor do Pobo*
(Aprobado pola Comisión de Peticións do Parlamento de Galicia o 26‐5‐1997, BOPG 678, 20‐6‐1997 e modificado o 2‐12‐2015,
BOPG 568, 9‐12‐2015)

ÍNDICE

Título I Disposicións xerais...................................................................................................................3
Título II Do valedor do pobo ................................................................................................................4
Título III Do adxunto ............................................................................................................................5
Título IV Da Xunta de Coordinación e Réxime Interior .........................................................................6
Título V Presentación, instrución e investigación das queixas ..............................................................8
Título VI Do persoal ao servizo do Valedor do Pobo ..............................................................................9
Título VII Réxime disciplinario ........................................................................................................... 11
Título VIII Réxime económico ............................................................................................................ 12
Disposición adicional .......................................................................................................................... 12
Disposición adicional bis..................................................................................................................... 12
Disposición final ................................................................................................................................. 13

*

Texto consolidado

Regulamento de organización e funcionamento do Valedor do Pobo

Título I
Disposicións xerais
Artigo 1
1.‐ O Valedor do Pobo é o alto comisionado do Parlamento de Galicia para a defensa no ámbito
territorial da Comunidade Autónoma, dos dereitos comprendidos no título I da Constitución e
para o exercicio das demais funcións que lle atribúe a Lei do Valedor do Pobo.
2.‐ A actividade do Valedor do Pobo estenderase á tutela dos dereitos individuais e colectivos
emanados do Estatuto de autonomía, en especial os sancionados no seu título preliminar.
3.‐ Para estes fins, poderá supervisar a actividade da Administración da Comunidade Autónoma
de Galicia e dos seus entes e empresas públicas ou dependentes, así como a actividade da
Administración local naquelas materias que son competencia da nosa Comunidade, e daralle
conta de todo iso ao Parlamento.
Artigo 2
1.‐ O valedor do pobo gozará das prerrogativas e garantías necesarias para o cumprimento da
súa función de acordo coa lexislación vixente.
2.‐ As devanditas prerrogativas e garantías seranlles tamén aplicables ao adxunto no exercicio
das súas funcións.
Apartado redactado polo Acordo da Comisión de Peticións do 2 de decembro de 2015

3.‐ O Parlamento de Galicia expedirá un documento oficial no que se acreditará a personalidade
e o cargo do valedor e do seu adxunto.
Apartado redactado polo Acordo da Comisión de Peticións do 2 de decembro de 2015

Artigo 3
1.‐ O valedor do pobo non estará suxeito a ningún mandato imperativo, non recibirá instrucións
de ningunha autoridade e desempeñará as súas funcións con autonomía e segundo o seu criterio.
2.‐ O valedor do pobo unicamente é responsable da súa xestión diante do Parlamento de Galicia.
3.‐ O adxunto é directamente responsable da súa xestión diante do valedor.
Apartado redactado polo Acordo da Comisión de Peticións do 2 de decembro de 2015

Artigo 4
1.‐ A elección do valedor do pobo e do adxunto realizarase de acordo co disposto na lei polo que
se regula a institución. A mesma lei establece as causas e circunstancias polas que se produce o
cesamento do valedor e, se é o caso, do adxunto.
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2.‐ Unha vez elixidos, se o valedor do pobo ou o adxunto foren funcionarios públicos en activo,
pasarán á situación administrativa de servizos especiais no seu corpo ou escala de procedencia,
mentres se atopen desempeñando o cargo.
Artigo redactado polo Acordo da Comisión de Peticións do 2 de decembro de 2015

Artigo 5
1.‐ As funcións reitoras e administrativas da institución do Valedor do Pobo correspóndelles ao
seu titular e ao adxunto no ámbito das súas respectivas competencias.
Apartado redactado polo Acordo da Comisión de Peticións do 2 de decembro de 2015

2.‐ Para o exercicio das súas funcións, o valedor do pobo poderá estar asistido por unha Xunta
de Coordinación e Réxime Interior.
Artigo 6
Tanto o Valedor do Pobo coma o adxunto terán o tratamento que corresponda á súa categoría
institucional. En canto á participación e orde de precedencia nos actos oficiais, haberá que aterse
ao que dispoña a normativa de aplicación da Comunidade Autónoma galega.
Artigo redactado polo Acordo da Comisión de Peticións do 2 de decembro de 2015

Título II
Do valedor do pobo
Artigo 7
Correspóndenlle ao valedor do pobo, segundo o disposto na lei reguladora da institución, as
seguintes competencias:
a) Representar a institución.
b) Nomea o adxunto e dispón o seu cesamento.
c) Manter relación directa co Parlamento de Galicia a través do seu presidente.
d) Relacionarse coa Comisión de Peticións do Parlamento.
e) Manter relación directa co presidente da Xunta de Galicia, co vicepresidente ou
vicepresidentes, se é o caso, e os conselleiros.
f) Manter relación directa co delegado de Goberno en Galicia.
g) Manter relación directa co presidente e co fiscal superior de Galicia.
h) Manter relación co Defensor del Pueblo das Cortes Xerais e coas institucións análogas doutras
comunidades autónomas.
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i) Convocar e fixar a orde do día das reunións da Xunta de Coordinación e Réxime Interior e dirixir
as súas deliberacións.
j) Dirixir e supervisar o funcionamento da institución, aprobando as instrucións de orde interna
para a mellor ordenación do servizo.
k) Exercer a xefatura do persoal e a potestade disciplinaria.
l) Propoñer o cadro de persoal e proceder ao nomeamento e cesamento do persoal ao servizo da
institución.
m) Propoñerlle á Mesa do Parlamento de Galicia o proxecto de presuposto da institución.
n) Fixar as directrices para a execución do presuposto.
ñ) Aprobar as bases para a selección de persoal e a contratación de obras, servizos e
subministracións.
o) Calquera outra que lle resulte legalmente atribuída.
Alíneas b) e g) redactadas polo Acordo da Comisión de Peticións do 2 de decembro de 2015

Título III
Do adxunto
Enunciado redactado polo Acordo da Comisión de Peticións do 2 de decembro de 2015

Artigo 8
1.‐ Ao adxunto seralle de aplicación o disposto para o valedor nos artigos 3, 6 e 7 da lei que regula
a institución.
Apartado redactado polo Acordo da Comisión de Peticións do 2 de decembro de 2015

2.‐ Ao adxunto corresponderanlle as competencias seguintes:
a) Exercer as funcións do valedor do pobo nos casos de delegación ou substitución previstos na
lei da propia institución e nos demais que procedan.
b) Dirixir a tramitación, comprobación e investigación das queixas formuladas e das actuacións
que se inicien de oficio, propóndolle ao valedor a admisión a trámite ou o rexeitamento delas e
as resolucións que se consideren procedentes, levando a cabo as actuacións, comunicacións e
notificacións correspondentes.
c) Colaborar co valedor nas relacións co Parlamento de Galicia e coa súa Comisión de Peticións,
así como na coordinación das actuacións co Defensor del Pueblo e cos órganos similares doutras
comunidades e na cooperación con eles.
d) Preparar e proporlle ao valedor do pobo o informe anual e os informes extraordinarios que
deban ser elevados ao Parlamento de Galicia.
e) Asumir as demais funcións que se lles encomenden conforme a lei da institución e este
regulamento.
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Apartado redactado polo Acordo da Comisión de Peticións do 2 de decembro de 2015

3.‐ Corresponderalle acordar ao valedor do pobo ou ao adxunto, nos supostos de delegación ou
substitución, a admisión, o rexeitamento e a resolución última das queixas formuladas.
Apartado redactado polo Acordo da Comisión de Peticións do 2 de decembro de 2015

4.‐ O valedor do pobo poderá en todo momento avocar para si o coñecemento, a dirección ou o
tratamento de calquera queixa ou investigación.
Apartado redactado polo Acordo da Comisión de Peticións do 2 de decembro de 2015

Artigo 9
1.‐ O adxunto será proposto, nomeado e apartado segundo o establecido na lei da institución.
2.‐ O nomeamento do adxunto publicarase no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia e no Diario
Oficial de Galicia.
Artigo redactado polo Acordo da Comisión de Peticións do 2 de decembro de 2015

Artigo 10
1.‐ O adxunto cesará por algunha das causas seguintes:
a) Por renuncia.
b) Con ocasión da toma de posesión dun novo valedor nomeado polo Parlamento.
c) Por morte ou incapacidade sobrevidas.
d) Por neglixencia no cumprimento das obrigas e deberes do cargo. Neste caso, o cesamento
exixirá unha proposta razoada do valedor do pobo, que terá que ser aprobada pola Comisión de
Peticións e con audiencia do interesado.
e) Por ser condenado, mediante sentenza firme, por delito doloso.
2.‐ O cesamento do adxunto publicarase no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia e no Diario
Oficial de Galicia.
Artigo redactado polo Acordo da Comisión de Peticións do 2 de decembro de 2015

Título IV
Da Xunta de Coordinación e Réxime Interior
Artigo 11
1.‐ A Xunta de Coordinación e Réxime Interior é o órgano asesor do valedor do pobo para o
funcionamento da institución.

6

Regulamento de organización e funcionamento do Valedor do Pobo

2.‐ A Xunta de Coordinación e Réxime Interior estará composta polo valedor, que a preside, e
polo adxunto. Asistirán ás súas reunións con voz e sen voto o secretario xeral, o coordinador, os
asesores, e o resto do persoal técnico que sinale o valedor, actuando o primeiro como secretario.
Apartado redactado polo Acordo da Comisión de Peticións do 2 de decembro de 2015

3.‐ A Xunta de Coordinación e Réxime Interior reunirase, cando menos, unha vez ao mes e, en
todo caso, sempre que o valedor do pobo o estime conveniente.
4.‐ Os asuntos obxecto de deliberación constarán na orde do día da convocatoria e o secretario
levantará a correspondente acta das reunións e dos acordos tomados pola Xunta de
Coordinación e Réxime Interior.
Artigo 12
Para o cumprimento da súa función, a Xunta de Coordinación e Réxime Interior terá as
competencias seguintes:
a) Informar sobre as cuestións que afecten a determinación do cadro de persoal, así como o
nomeamento e cesamento do persoal ao servizo da institución.
b) Coñecer e informar sobre a posibilidade de interposición de recurso de inconstitucionalidade,
instando esta interposición do Defensor del Pueblo das Cortes Xerais.
c) Coñecer e informar sobre as posibles suxestións ao Parlamento ou á Xunta de Galicia para a
modificación de normas legais, ó abeiro do artigo 30 da lei reguladora da institución.
d) Coñecer e informar sobre cantos asuntos correspondan á elaboración do proxecto de
presuposto da institución e da súa execución, así como da liquidación deste antes da súa remisión
polo Valedor do Pobo ao Parlamento de Galicia.
e) Deliberar sobre as propostas de obras, servizos e subministracións.
f) Cooperar co valedor do pobo na coordinación da actividade das distintas áreas e na mellor
ordenación dos servizos.
g) Coñecer e informar ao valedor do pobo sobre o informe anual e os informes extraordinarios
que se eleven ao Parlamento de Galicia.
h) Informar e asesorar sobre o proxecto de reforma deste regulamento.
i) Deliberar sobre os convenios co Defensor del Pueblo e preparar o proxecto deles.
j) Asesorar e auxiliar o valedor do pobo sobre cantas cuestións el estime oportuno someter á súa
consideración.
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Título V
Presentación, instrución e investigación das queixas
Artigo 13
1.‐ No exercicio das competencias propias do valedor do pobo e do adxunto así como na
tramitación e investigación das queixas haberá que aterse ao disposto na lei desta institución e
neste regulamento.
Apartado redactado polo Acordo da Comisión de Peticións do 2 de decembro de 2015

2.‐ A presentación dunha queixa ante o Valedor do Pobo, así como a súa posterior admisión, se
procedese, non suspenderá en ningún caso os prazos previstos nas leis para recorrer, tanto na
vía administrativa coma na xurisdicional, nin a execución da resolución ou do acto afectado.
Artigo 14
No exercicio das súa propias competencias, o Valedor do Pobo coordina as súas funcións co
Defensor del Pueblo e as institucións análogas doutras comunidades autónomas nos termos
previstos no título V da lei pola que se rexe a institución.
Artigo 15
1.‐ Unicamente o valedor do pobo e, se é o caso, o adxunto terán coñecemento dos documentos
clasificados oficialmente como secretos ou reservados pola lexislación vixente.
Apartado redactado polo Acordo da Comisión de Peticións do 2 de decembro de 2015

2.‐ Tales documentos serán debidamente custodiados baixo a directa responsabilidade do
valedor do pobo.
3.‐ O valedor do pobo ordenará o que proceda co obxecto da clasificación dos documentos de
orde interna.
4.‐ En ningún caso se fará referencia ao contido dos documentos secretos nos informes do
Valedor do Pobo ou na resposta á persoa que presentase a queixa ou requirise a súa intervención.
5.‐ Nos seus informes ao Parlamento de Galicia, a referencia a documentos reservados será
prudentemente apreciada polo valedor do pobo.
Artigo 16
O Valedor do Pobo poderá propoñerlles, no marco da lexislación vixente, ó departamento,
organismo ou entidade afectados fórmulas de mediación ou de acordo que faciliten unha
resolución positiva e rápida das queixas.
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Artigo 17
1.‐ A presentación das queixas ante o Valedor do Pobo poderase facer por calquera medio que
permita acreditar a identidade do interesado ou a persoa que a presenta.
Poderase expresar en calquera dos dous idiomas oficiais de Galicia e sen máis requisitos cós
previstos na lei reguladora da institución.
2.‐ Do mesmo xeito, tanto se se trata de queixas presentadas a instancia de parte coma de
expedientes de oficio, a tramitación será substancialmente idéntica, sen prexuízo das
particularidades propias que a natureza da actuación requira.

Título VI
Do persoal ao servizo do Valedor do Pobo
Artigo 18
1.‐ O persoal ao servizo do Valedor do Pobo terá a consideración de persoal ó servizo do
Parlamento de Galicia, sen prexuízo da dependencia orgánica e funcional do Valedor do Pobo.
2.‐ Cando se incorpore ao servizo do Valedor do Pobo persoal procedente das administracións
públicas, este quedará na situación e cos efectos previstos no artigo 10.3 da lei pola que se rexe
a institución.
3.‐ O resto do persoal que non reúna a condición de funcionario de carreira das administracións
públicas terá a consideración de persoal eventual ao servizo do Valedor do Pobo.
4.‐ A selección do persoal ao servizo do Valedor do Pobo realizarase de acordo co establecido no
artigo 10 da lei da institución.
Artigo 19
1.‐ Existirá unha Secretaría Xeral que será desempeñada por quen designe o valedor do pobo e
de acordo coa relación de postos de traballo aprobada pola Mesa do Parlamento de Galicia.
2.‐ O secretario xeral, exercerá as seguintes funcións:
a) Supervisar os servizos administrativos da institución e darlle conta do seu funcionamento á
Xunta de Coordinación e Réxime Interior.
b) Preparar a convocatoria das reunións da Xunta de Coordinación e Réxime Interior e redactar
as actas delas.
c) Coordinar as actividades de información e difusión respecto do contido e alcance das
competencias do valedor, así como da forma de interpor unha queixa diante del.
d) Calquera outra función que lle asigne o valedor do pobo.
Artigo redactado polo Acordo da Comisión de Peticións do 2 de decembro de 2015
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Artigo 19 bis
O coordinador xeral será designado polo valedor do pobo de acordo coas condicións establecidas
na Relación de Postos de Traballo aprobada pola Mesa do Parlamento de Galicia e asumirá a
función de coordinación das áreas de traballo e dos informes ordinarios e extraordinarios, así
como as demais funcións que o valedor do pobo lle asigne.
Artigo engadido polo Acordo da Comisión de Peticións do 2 de decembro de 2015

Artigo 20
1.‐ Os asesores e o resto do persoal técnico prestaranlle ao valedor do pobo e ao adxunto a
cooperación necesaria para o cumprimento das súas funcións. Entenderase que o persoal técnico
está composto polos funcionarios previstos na relación de postos de traballo aprobada pola Mesa
do Parlamento de Galicia con nivel 28 ou superior.
Apartado redactado polo Acordo da Comisión de Peticións do 2 de decembro de 2015

2.‐ O valedor do pobo poderá nomear libremente aqueles asesores que considere necesarios
para o exercicio das súas funcións, de acordo con este regulamento e dentro dos límites
presupostarios. Igualmente dispoñerá o seu cesamento libremente, de acordo co disposto no
artigo 10 da Lei 6/1984, do 5 de xuño, e en todo caso cesarán ao cumprirse as previsións do artigo
11 da lei reguladora da institución.
3.‐ A condición de asesor do valedor do pobo será incompatible con todo mandato
representativo, con todo cargo político e co exercicio de funcións directivas nun partido político,
sindicato, asociación ou fundación, e co emprego ao servizo deles, así como co exercicio de
calquera outra actividade profesional, liberal, mercantil ou laboral.
Só poderá compatibilizarse, de ser o caso, coa docencia, logo de autorización expresa e libre do
valedor do pobo e nas condicións que para iso establece a lexislación sobre incompatibilidades.
Apartado redactado polo Acordo da Comisión de Peticións do 2 de decembro de 2015

Artigo 21
1.‐ O réxime de prestación de servizos será de dedicación exclusiva para todo o persoal.
2.‐ O Valedor do Pobo poderá contratar con profesionais alleos á institución informes e estudos
específicos por prezo alzado, sen que iso implique ningunha relación de tipo laboral, funcionarial
ou eventual coa institución nin co Parlamento.
3.‐ O Valedor do Pobo poderá subscribir acordos ou convenios de colaboración ou prácticas con
cantos organismos públicos e privados estime oportuno e dentro dos seus límites presupostarios,
nas mesmas condicións que se establecen no apartado anterior.
4.‐ O Valedor do Pobo poderá outorgar bolsas de estudios para a realización de actividades que
estime de interese, nas mesmas condicións que se establecen nos apartados anteriores.
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Artigo 22
Toda persoa ao servizo do Valedor do Pobo está suxeita á obriga de gardar estrita reserva en
relación cos asuntos que ante esta institución se tramiten. O incumprimento desta obriga será
sancionado de acordo co disposto neste regulamento.
Artigo 23
1.‐ Existirá un Servizo de Administración e Persoal que lle prestará á institución o soporte
administrativo para o cumprimento dos seus obxectivos e tramitará os asuntos derivados da
xestión económico‐administrativa.
2.‐ Ao xefe do Servizo de Administración e Persoal, baixo a supervisión do secretario xeral,
correspóndenlle as seguintes competencias:
a) Dirixir, organizar e controlar os servizos administrativos e de mantemento da sede do Valedor.
b) A coordinación coa Intervención do Parlamento de Galicia para efectos da actividade
económico‐financeira da institución.
Artigo 24
1.‐ O Servizo de Administración e Persoal poderá estruturarse nos negociados que se precisen. A
provisión das xefaturas deses negociados realizarase a través do procedemento legalmente
establecido.
2.‐ Todos os escritos dirixidos ao Valedor do Pobo se recibirán a través do Rexistro, onde se
examinarán e clasificarán.
Artigo redactado polo Acordo da Comisión de Peticións do 2 de decembro de 2015

Artigo 25
O persoal ao servizo do Valedor do Pobo estruturarase, a efectos retributivos, nos grupos
correspondentes aos do Parlamento de Galicia, sen prexuízo das especialidades propias
aplicables ao persoal da Cámara.
Título VII
Réxime disciplinario
Artigo 26
O persoal ao servizo do Valedor do Pobo poderá ser sancionado pola comisión de faltas
disciplinarias de acordo co réxime disciplinario establecido no Estatuto de persoal do Parlamento
de Galicia, en relación coa Lei da función pública de Galicia, e de acordo co procedemento
establecido no referido estatuto.
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Título VIII
Réxime económico
Artigo 27
1.‐ O presuposto do Valedor do Pobo integrarase na sección presupostaria do Parlamento de
Galicia como un servizo deste.
2.‐ A súa elaboración corresponderalle ao Valedor do Pobo, e tramitarase de acordo coas normas
que regulan o presuposto do Parlamento de Galicia.
3.‐ O réxime de contabilidade e control interno que se aplicará no Valedor do Pobo será o que
rexe no Parlamento de Galicia.
4.‐ As funcións de control interno da institución exerceraas o interventor do Parlamento de
Galicia.
Artigo 28
Seranlle aplicables ao Valedor do Pobo as normas do réxime presupostario e contable do
Parlamento de Galicia.
Artigo 29
O réxime de contratación e adquisición en xeral do Valedor do Pobo será o que rexa para o
Parlamento de Galicia.

Disposición adicional
O Valedor do Pobo poderá propoñerlle ao Parlamento de Galicia, á vista da aplicación práctica
deste regulamento, as modificacións que considere precisas.

Disposición adicional bis
As referencias que se conteñan neste regulamento á figura do valedor do pobo, ao seu adxunto,
ao secretario xeral, ao coordinador xeral e ao xefe do Servizo de Administración e Persoal
deberán entenderse referidas ao valedor ou valedora, ao adxunto ou adxunta, ao secretario xeral
ou secretaria xeral, ao coordinador xeral ou coordinadora xeral e ao xefe do Servizo de
Administración e Persoal ou a xefa do Servizo de Administración e Persoal.
Disposición engadida polo Acordo da Comisión de Peticións do 2 de decembro de 2015
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Disposición final
Este regulamento entrará en vigor ao día seguinte da súa publicación no Boletín Oficial do
Parlamento de Galicia.
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Publicado no DOG nº 30, 12-2-2018

1.5. Procedementos relativos a outras institucións e órganos
1.5.1. De ámbito autonómico galego
COMISIóN DE PETICIóNS

1.5.1.1. valedor do Pobo
1.5.1.1.1. Regulamento de organización e funcionamento

Resolución do 22 de xaneiro de 2018 pola que se dispón a publicación do Regulamento
de organización e funcionamento do valedor do Pobo
A Comisión de Peticións, na reunión do 16 de xaneiro de 2018, aprobou o Regulamento de organización e funcionamento do Valedor do Pobo, conforme o disposto nas normas para a súa tramita-
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ción, aprobadas pola Mesa do Parlamento o día 4 de decembro de 1995 e publicadas no Boletín
Oﬁcial do Parlamento de Galicia núm. 389, do 12 de xaneiro de 1996.
En cumprimento do disposto nas devanditas normas, ordénase a súa publicación no Boletín Oﬁcial
do Parlamento de Galicia e no Diario Oﬁcial de Galicia.
Santiago de Compostela, 22 de xaneiro de 2018
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
Regulamento de organización e funcionamento do valedor do Pobo.
TÍTULO I
Disposicións xerais
Artigo 1
1. O Valedor do Pobo é o alto comisionado do Parlamento de Galicia para a defensa, no ámbito
territorial da Comunidade Autónoma, dos dereitos comprendidos no título I da Constitución e para
o exercicio das demais funcións que lle atribúe a Lei do Valedor do Pobo.
2. A actividade do Valedor do Pobo estenderase á tutela dos dereitos individuais e colectivos
emanados do Estatuto de autonomía, en especial os sancionados no seu título preliminar.
3. Para estes fins, poderá supervisar a actividade da Administración da Comunidade Autónoma
de Galicia e dos seus entes e empresas públicas ou dependentes, así como a actividade da Administración local naquelas materias que son competencia da nosa Comunidade, e daralle conta
de todo iso ao Parlamento.
Artigo 2
1. O valedor do pobo gozará das prerrogativas e garantías necesarias para o cumprimento da
súa función de acordo coa lexislación vixente.
2. As devanditas prerrogativas e garantías seranlles tamén aplicables ao adxunto no exercicio
das súas funcións.
3. O Parlamento de Galicia expedirá un documento oficial no que se acreditará a personalidade
e o cargo do valedor e do seu adxunto.
Artigo 3
1. O valedor do pobo non estará suxeito a ningún mandato imperativo, non recibirá instrucións
de ningunha autoridade e desempeñará as súas funcións con autonomía e segundo o seu criterio.
2. O valedor do pobo unicamente é responsable da súa xestión diante do Parlamento de Galicia.
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3. O adxunto é directamente responsable da súa xestión diante do valedor.
Artigo 4
1. A elección do valedor do pobo e do adxunto realizarase de acordo co disposto na lei pola que
se regula a institución. A mesma lei establece as causas e circunstancias polas que se produce o
cesamento do valedor e, se é o caso, do adxunto.
2. Unha vez elixidos, se o valedor do pobo ou o adxunto foren funcionarios públicos en activo,
pasarán á situación administrativa de servizos especiais no seu corpo ou escala de procedencia,
mentres se atopen desempeñando o cargo.
Artigo 5
1. As funcións reitoras e administrativas da institución do Valedor do Pobo correspóndenlles
ao seu titular e ao adxunto no ámbito das súas respectivas competencias.
2. Para o exercicio das súas funcións, o valedor do pobo poderá estar asistido por unha Xunta
de Coordinación e Réxime Interior.
Artigo 6
Tanto o valedor do pobo coma o adxunto terán o tratamento que corresponda á súa categoría
institucional. En canto á participación e orde de precedencia nos actos oficiais, haberá que aterse ao
que dispoña a normativa aplicable da Comunidade Autónoma galega.

Artigo 7

TÍTULO II
Do valedor do pobo

Correspóndenlle ao valedor do pobo, segundo o disposto na lei reguladora da institución,
as seguintes competencias:
a) Representar a institución.
b) Nomear o adxunto e dispoñer o seu cesamento.
c) Manter relación directa co Parlamento de Galicia a través do seu presidente.
d) Relacionarse coa Comisión de Peticións do Parlamento.
e) Manter relación directa co presidente da Xunta de Galicia, co vicepresidente ou vicepresidentes, se é o caso, e cos conselleiros.
f) Manter relación directa co delegado de Goberno en Galicia.
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g) Manter relación directa co presidente e co fiscal superior de Galicia.
h) Manter relación co Defensor del Pueblo das Cortes Xerais e coas institucións análogas doutras
comunidades autónomas.
i) Convocar e fixar a orde do día das reunións da Xunta de Coordinación e Réxime Interior e dirixir
as súas deliberacións.
j) Dirixir e supervisar o funcionamento da institución, aprobando as instrucións de orde interna
para a mellor ordenación do servizo.
k) Exercer a xefatura do persoal e a potestade disciplinaria e decidir sobre a representación e
defensa en xuízo.
l) Propoñer o cadro de persoal e proceder ao nomeamento e cesamento do persoal ao servizo da
institución.
m) Propoñerlle á Mesa do Parlamento de Galicia o proxecto de orzamento da institución.
n) Fixar as directrices para a execución do orzamento.
ñ) Aprobar as bases para a selección de persoal e a contratación de obras, servizos e subministracións.
o) Calquera outra que lle resulte legalmente atribuída.

Artigo 8

TÍTULO III
Do adxunto

1. Ao adxunto seralle de aplicación o disposto para o valedor nos artigos 3, 6 e 7 da lei que regula
a institución.
2. Ao adxunto corresponderanlle as competencias seguintes:
a) Exercer as funcións do valedor do pobo nos casos de delegación ou substitución previstos
na lei da propia institución e nos demais que procedan.
b) Dirixir a tramitación, comprobación e investigación das queixas formuladas e das actuacións
que se inicien de oficio, propoñéndolle ao valedor a admisión a trámite ou o rexeitamento delas e
as resolucións que se consideren procedentes, levando a cabo as actuacións, comunicacións e notificacións correspondentes.
c) Colaborar co valedor nas relacións co Parlamento de Galicia e coa súa Comisión de Peticións,
así como na coordinación das actuacións co Defensor del Pueblo e cos órganos similares doutras
comunidades e na cooperación con eles.
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d) Preparar e propoñerlle ao valedor do pobo o informe anual e os informes extraordinarios
que lle deban ser elevados ao Parlamento de Galicia.
e) Asumir as demais funcións que se lle encomenden conforme a lei da institución e este
regulamento.
3. Corresponderalle acordar ao valedor do pobo ou ao adxunto, nos supostos de delegación ou
substitución, a admisión, o rexeitamento e a resolución última das queixas formuladas.
4. O valedor do pobo poderá en todo momento avocar para si o coñecemento, a dirección ou o
tratamento de calquera queixa ou investigación.
Artigo 9
1. O adxunto será proposto, nomeado e cesado segundo o establecido na lei da institución.
2. O nomeamento do adxunto publicarase no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia e no Diario
Oficial de Galicia.
Artigo 10
1. O adxunto cesará por algunha das causas seguintes:
a) Por renuncia.
b) Con ocasión da toma de posesión dun novo valedor nomeado polo Parlamento.
c) Por morte ou incapacidade sobrevidas.
d) Por neglixencia no cumprimento das obrigas e deberes do cargo. Neste caso, o cesamento
exixirá unha proposta razoada do valedor do pobo, que terá que ser aprobada pola Comisión de
Peticións e con audiencia do interesado.
e) Por ser condenado, mediante sentenza firme, por delito doloso.
2. O cesamento do adxunto publicarase no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia e no Diario
Oficial de Galicia.
TÍTULO IV
Da xunta de Coordinación e Réxime Interior
Artigo 11
1. A Xunta de Coordinación e Réxime Interior é o órgano asesor do valedor do p obo para
o funcionamento da institución.
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2. A Xunta de Coordinación e Réxime Interior estará composta polo valedor, que a preside, e
polo adxunto. Asistirán ás súas reunións con voz e sen voto o secretario xeral, o coordinador, os
asesores, e o resto do persoal técnico que sinale o valedor, actuando o primeiro como secretario.
3. A Xunta de Coordinación e Réxime Interior reunirase, cando menos, unha vez ao mes e, en
todo caso, sempre que o valedor do pobo o estime conveniente.
4. Os asuntos obxecto de deliberación constarán na orde do día da convocatoria e o secretario
levantará a correspondente acta das reunións e dos acordos tomados pola Xunta de Coordinación
e Réxime Interior.
Artigo 12
Para o cumprimento da súa función, a Xunta de Coordinación e Réxime Interior terá as competencias seguintes:
a) Informar sobre as cuestións que afecten a determinación do cadro de persoal, así como
o nomeamento e cesamento do persoal ao servizo da institución.
b) Coñecer e informar sobre a posibilidade de interposición de recurso de inconstitucionalidade,
instando esta interposición do Defensor del Pueblo das Cortes Xerais.
c) Coñecer e informar sobre as posibles suxestións ao Parlamento ou á Xunta de Galicia para
a modificación de normas legais, ao abeiro do artigo 30 da lei reguladora da institución.
d) Coñecer e informar sobre cantos asuntos correspondan á elaboración do proxecto de orzamento da institución e da súa execución, así como da liquidación deste antes da súa remisión polo
Valedor do Pobo ao Parlamento de Galicia.
e) Deliberar sobre as propostas de obras, servizos e subministracións.
f) Cooperar co valedor do pobo na coordinación da actividade das distintas áreas e na mellor
ordenación dos servizos.
g) Coñecer e informar ao valedor do pobo sobre o informe anual e os informes extraordinarios
que se eleven ao Parlamento de Galicia.
h) Informar e asesorar sobre o proxecto de reforma deste regulamento.
i) Deliberar sobre os convenios co Defensor del Pueblo e preparar o proxecto deles.
j) Deliberar sobre as propostas de actuación do Valedor do Pobo como Comisionado da Transparencia, de acordo coa normativa europea, estatal e galega vixente na materia.
k) Asesorar e auxiliar o valedor do pobo sobre cantas cuestións este estime oportuno someter á
súa consideración.
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TÍTULO V
Presentación, instrución e investigación das queixas
Artigo 13
1. No exercicio das competencias propias do valedor do pobo e do adxunto así como na tramitación e investigación das queixas haberá que aterse ao disposto na lei desta institución e neste
regulamento.
2. A presentación dunha queixa ante o Valedor do Pobo, así como a súa posterior admisión, de
proceder, non suspenderá en ningún caso os prazos previstos nas leis para recorrer, tanto na vía
administrativa coma na xurisdicional, nin a execución da resolución ou do acto afectado.
Artigo 14
No exercicio das súa propias competencias, o Valedor do Pobo coordina as súas funcións
co Defensor del Pueblo e as institucións análogas doutras comunidades autónomas nos termos
previstos no título V da lei pola que se rexe a institución.
Artigo 15
1. Unicamente o valedor do pobo e, se é o caso, o adxunto terán coñecemento dos documentos
clasificados oficialmente como secretos ou reservados pola lexislación vixente.
2. Tales documentos serán debidamente custodiados baixo a directa responsabilidade do valedor do pobo.
3. O valedor do pobo ordenará o que proceda co obxecto da clasificación dos documentos de
orde interna.
4. En ningún caso se fará referencia ao contido dos documentos secretos nos informes do
Valedor do Pobo ou na resposta á persoa que presentase a queixa ou requirise a súa intervención.
5. Nos seus informes ao Parlamento de Galicia, a referencia a documentos reservados será prudentemente apreciada polo valedor do pobo.
Artigo 16
O valedor do pobo poderá propoñerlles, no marco da lexislación vixente, ao departamento, organismo ou entidade afectados fórmulas de mediación ou de acordo que faciliten unha resolución
positiva e rápida das queixas.
Artigo 17
1. A presentación das queixas ante o Valedor do Pobo poderase facer por calquera medio que
permita acreditar a identidade do interesado ou a persoa que a presenta.
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Poderase expresar en calquera dos dous idiomas oficiais de Galicia e sen máis requisitos ca
os previstos na lei reguladora da institución.
2. Do mesmo xeito, tanto se se trata de queixas presentadas a instancia de parte coma de expedientes de oficio, a tramitación será substancialmente idéntica, sen prexuízo das particularidades
propias que a natureza da actuación requira.
TÍTULO VI
Do persoal ao servizo do valedor do Pobo
Artigo 18
1. O persoal ao servizo do Valedor do Pobo terá a consideración de persoal ao servizo do
Parlamento de Galicia, sen prexuízo da dependencia orgánica e funcional do Valedor do Pobo.
2. Cando se incorpore ao servizo do Valedor do Pobo persoal procedente das administracións
públicas, este quedará na situación e cos efectos previstos no artigo 10.3 da lei pola que se rexe a
institución.
3. O resto do persoal que non reúna a condición de funcionario de carreira das administracións
públicas terá a consideración de persoal eventual ao servizo do Valedor do Pobo.
4. A selección do persoal ao servizo do Valedor do Pobo realizarase de acordo co establecido no
artigo 10 da lei da institución.
Artigo 19
1. Existirá unha Secretaría Xeral que será desempeñada por quen designe o valedor do pobo e
de acordo coa relación de postos de traballo aprobada pola Mesa do Parlamento de Galicia.
2. O secretario xeral exercerá as seguintes funcións:
a) Supervisar os servizos administrativos da institución e darlle conta do seu funcionamento
á Xunta de Coordinación e Réxime Interior.
b) Preparar a convocatoria das reunións da Xunta de Coordinación e Réxime Interior e redactar
as actas delas.
c) Coordinar as actividades de información e difusión respecto do contido e alcance das competencias do valedor, así como da forma de interpoñer unha queixa diante del.
d) Propoñer as actuacións que se lle encomenden ao Valedor do Pobo como Comisionado da
Transparencia.
e) Calquera outra función que lle asigne o valedor do pobo.
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Artigo 20
O coordinador xeral será designado polo valedor do pobo de acordo coas condicións establecidas
na relación de postos de traballo aprobada pola Mesa do Parlamento de Galicia e asumirá a función de coordinación das áreas de traballo e dos informes ordinarios e extraordinarios, así como
as demais funcións que o valedor do pobo lle asigne.
Artigo 21
1. Os asesores e o resto do persoal técnico prestaranlle ao valedor do pobo e ao adxunto a
cooperación necesaria para o cumprimento das súas funcións. Entenderase que o persoal técnico
está composto polos funcionarios previstos na relación de postos de traballo aprobada pola Mesa
do Parlamento de Galicia con nivel 28 ou superior.
2. O valedor do pobo poderá nomear libremente aqueles asesores que considere necesarios para o
exercicio das súas funcións, de acordo con este regulamento e dentro dos límites orzamentarios. Igualmente, dispoñerá o seu cesamento libremente, de acordo co disposto no artigo 10 da Lei 6/1984, do 5
de xuño, e en todo caso cesarán ao cumprirse as previsións do artigo 11 da lei reguladora da institución.
3. A condición de asesor do valedor do pobo será incompatible con todo mandato representativo, con todo cargo político e co exercicio de funcións directivas nun partido político, sindicato, asociación ou fundación, e co emprego ao servizo deles, así como co exercicio de calquera outra
actividade profesional, liberal, mercantil ou laboral.
Só poderá compatibilizarse, de ser o caso, coa docencia, logo de autorización expresa e libre do
valedor do pobo e nas condicións que para iso establece a lexislación sobre incompatibilidades.
Artigo 22
1. O réxime de prestación de servizos será de dedicación exclusiva para todo o persoal.
2. O Valedor do Pobo poderá contratar con profesionais alleos á institución informes e estudos
específicos por prezo alzado, sen que iso implique ningunha relación de tipo laboral, funcionarial
ou eventual coa institución nin co Parlamento.
3. O Valedor do Pobo poderá subscribir acordos ou convenios de colaboración ou prácticas con
cantos organismos públicos e privados estime oportuno e dentro dos seus límites orzamentarios, nas
mesmas condicións que se establecen no apartado anterior.
4. O Valedor do Pobo poderá outorgar bolsas de estudos para a realización de actividades que
estime de interese, nas mesmas condicións que se establecen nos apartados anteriores.
Artigo 23
Toda persoa ao servizo do Valedor do Pobo está suxeita á obriga de gardar estrita reserva en
relación cos asuntos que ante esta institución se tramiten. O incumprimento desta obriga será
sancionado de acordo co disposto neste regulamento.
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Artigo 24
1. Existirá un Servizo de Administración e Persoal que lle prestará á institución o soporte administrativo para o cumprimento dos seus obxectivos e tramitará os asuntos derivados da xestión
económico-administrativa.
2. Ao xefe do Servizo de Administración e Persoal, baixo a supervisión do secretario xeral,
correspóndenlle as seguintes competencias:
a) Dirixir, organizar e controlar os servizos administrativos e de mantemento da sede do Valedor.
b) A coordinación coa Intervención do Parlamento de Galicia para efectos da actividade económico-financeira da institución.
c) Asegurar que a información pública que corresponda se atope dispoñible e actualizada no
portal de transparencia e o adecuado trámite das solicitudes de información pública dirixidas ao
Valedor do Pobo, así como informar a cidadanía en materia de transparencia.
Artigo 25
1. O Servizo de Administración e Persoal poderá estruturarse nos negociados que se precisen. A
provisión das xefaturas deses negociados realizarase a través do procedemento legalmente establecido.
2. Todos os escritos dirixidos ao Valedor do Pobo se recibirán a través do Rexistro, onde se
examinarán e clasificarán.
Artigo 26
O persoal ao servizo do Valedor do Pobo estruturarase, para efectos retributivos, nos grupos
correspondentes aos do Parlamento de Galicia, sen prexuízo das especialidades propias aplicables
ao persoal da Cámara.

Artigo 27

TÍTULO VII
Réxime disciplinario

O persoal ao servizo do Valedor do Pobo poderá ser sancionado pola comisión de faltas disciplinarias de acordo co réxime disciplinario establecido no Estatuto de persoal do Parlamento de Galicia, en relación coa Lei da función pública de Galicia, e conforme o procedemento previsto no
referido estatuto.

Artigo 28

TÍTULO VIII
Réxime económico

1. O orzamento do Valedor do Pobo integrarase na sección orzamentaria do Parlamento de
Galicia como un servizo deste.
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2. A súa elaboración corresponderalle ao Valedor do Pobo, e tramitarase de acordo coas normas
que regulan o orzamento do Parlamento de Galicia.
3. O réxime de contabilidade e control interno que se aplicará no Valedor do Pobo será o que
rexe no Parlamento de Galicia.
4. As funcións de control interno da institución exerceraas o interventor do Parlamento de
Galicia.
Artigo 29
Seranlle aplicables ao Valedor do Pobo as normas do réxime orzamentario e contable do
Parlamento de Galicia.
Artigo 30
O réxime de contratación e adquisición en xeral do Valedor do Pobo será o que rexa para
o Parlamento de Galicia.
Disposición adicional primeira
O Valedor do Pobo poderá propoñerlle ao Parlamento de Galicia, á vista da aplicación práctica
deste regulamento, as modificacións que considere precisas.
Disposición adicional segunda
As referencias que se conteñan neste regulamento á figura do valedor do pobo, ao seu adxunto,
ao secretario xeral, ao coordinador xeral e ao xefe do Servizo de Administración e Persoal deberán
entenderse referidas ao valedor ou valedora, ao adxunto ou adxunta, ao secretario xeral ou secretaria
xeral, ao coordinador xeral ou coordinadora xeral e ao xefe do Servizo de Administración e Persoal
ou a xefa do Servizo de Administración e Persoal.
Disposición derradeira única
O Regulamento de organización e funcionamento do Valedor do Pobo publicarase no Boletín
Oﬁcial do Parlamento de Galicia e entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación oﬁcial no
Diario Oﬁcial de Galicia.
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discriminación por razón de sexo; non se permitirá
o acoso sexual nin as ofensas baseadas no sexo,
tanto físicas coma verbais.
En calquera caso, tales situacións trataranse coa
máxima discreción.
2. Consonte a Recomendación da CE 92 (131),
relativa á protección da dignidade do home e a muller
no traballo, a empresa comprométese a garantir un
ambiente laboral exento de acoso sexual, sendo a
súa obriga previr estas situacións e sancionalas cando sucedan.
-Definición de acoso moral:
Constitúen o acoso moral os procedementos abusivos, palabras ou sobreentendidos, xestos e miradas
que, pola súa frecuencia e sistematización, afectan
a integridade psíquica ou física dunha persoa.
As comisións executivas das distintas unións
comarcais e federacións son as responsables das condicións nas que se desenvolve a actividade laboral;
daquela, ao ser o acoso tipificado como falta no convenio colectivo, é a Comisión Executiva quen ten
o poder disciplinario para sancionar as condutas ilícitas que se produzan no seu ámbito de dirección.
Polo tanto, no caso de denuncia de situación de
acoso:
O traballador ou traballadora que denuncie situación de acoso sexual ou moral será trasladado automaticamente do seu posto de traballo se así o solicita,
con carácter preventivo.
A Comisión Executiva realizará unha investigación
interna, en colaboración cos delegados e delegadas
de persoal, poñendo en coñecemento destes tanto
as conclusións da investigación como as posibles
medidas que cumpra adoptar.
Actuarase do mesmo xeito nos casos de acoso laboral e ambiental. Toparémonos ante un suposto acoso
laboral cando unha persoa xerarquicamente superior
discrimine o traballador ou traballadora dificultando
o seu acceso á formación profesional e o emprego,
así como á continuidade do contrato de traballo,
a promoción profesional, o salario, etc. Por outro
lado, prodúcese acoso ambiental cando o suxeito
activo do acoso crea coa súa conduta un ambiente
laboral intimidatorio, hostil ou humillante para a
persoa que é obxecto desa actitude,e, en determinadas circunstancias, contraria ao principio de
igualdade de trato. Santiago de Compostela, 5 de
maio de 2004.

VALEDOR DO POBO
Resolución do 17 de decembro de 2004
pola que se aproba o código de boa conduta administrativa da institución do
Valedor do Pobo da Comunidade Autónoma de Galicia.
A elaboración dun código de boa conduta administrativa das administracións no seu trato co público
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pode ser unha iniciativa útil, tanto para os funcionarios, na medida en que os informe sobre o modo
en que deben actuar nas súas relacións co público,
como para os cidadáns, en canto lles facilita información sobre o tipo de conduta que teñen dereito
a esperar no seu trato coas diversas administracións
públicas.
A institución do Valedor do Pobo quere someterse
a un código de boa conduta administrativa, invitando
ao mesmo tempo a Xunta de Galicia, concellos e
entidades dependentes deles a elaborar e poñer en
práctica o seu propio código de boas prácticas
administrativas.
O noso código baséase nos principios de transparencia e motivación, que facilitan o control da
Administración. Pretende mellorar a súa eficacia
contestando a calquera solicitude nun prazo razoable, tendo en conta que calquera servizo público
só cumpre coa súa función se contribúe a resolver
os problemas dos cidadáns. E se non pode resolvelos,
non debe ser un obstáculo para que eles mesmos
poidan facelo. Polo demais, con este código procúrase aproximar a Administración ao cidadán, facilitándolle información e extremando a cortesía.
Por todo o anterior, e en virtude das atribucións
que me confire a Lei 6/1984, do 5 de xuño, reguladora do Valedor do Pobo de Galicia.
RESOLVO:
1. Aprobar o código de boa conduta administrativa
da institución do Valedor do Pobo da Comunidade
Autónoma de Galicia, que se incorpora como anexo
a esta resolución.
2. Dar traslado do seu contido á Xunta de Galicia
e entidades locais de Galicia co fin de suxerir que
por parte delas se adopten este ou similares códigos
que regulen as pautas de comportamento e de atención ao público das devanditas administracións.
Santiago de Compostela, 17 de decembro de 2004.
José Ramón Vázquez Sandes
Valedor do Pobo
Código de boa conduta administrativa do Valedor
do Pobo
Artigo 11.-Obxecto do código.
1. Este código de boa conduta administrativa (en
diante Código) ten por obxecto o establecemento dos
principios e normas de comportamento que deberá
seguir o persoal do Valedor do Pobo nas súas relacións cos cidadáns.
2. O Código será de aplicación a todo o persoal
que preste os seus servizos no Valedor do Pobo,
incluídas as persoas que se atopen vinculadas á institución por contratos de asistencia técnica ou para
a realización de determinados estudos.
Artigo 2º.-Principios constitucionais e estatutarios. Principios de legalidade e servizo ao interese
público.
O persoal da institución desenvolverá as súas funcións tendo especialmente presente a persecución
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da efectividade dos principios consagrados na Constitución e o Estatuto de autonomía de Galicia, e
de acordo cos principios de legalidade e servizo ao
interese xeral, prestando unha especial atención aos
aspectos que nestes ámbitos poñan de relevo os cidadáns que promovan procedementos de queixa.

2. Para tal fin, en todos os postos de traballo de
atención ao público constará en lugar visible o nome
do funcionario. Ademais, nas comunicacións telefónicas darase conta da identidade do persoal que
atende o cidadán sen necesidade de que este o
requira.

Artigo 3º.-Principio de igualdade e non-discriminación.

Artigo 9º.-Dereito a un trato cortés, respectuoso
e dilixente.

O persoal ao servizo do Valedor do Pobo actuará
respectando o principio de igualdade e, conseguintemente, evitará calquera forma de discriminación
por razón de nacionalidade, sexo, raza, orixe étnica
ou social, relixión ou crenzas, características xenéticas, lingua, opinións políticas ou doutro tipo, recursos económicos, discapacidade, idade ou orientación
sexual.

1. O cidadán ten dereito a ser tratado con cortesía,
respecto e dilixencia polo persoal da institución nas
entrevistas persoais, as comunicacións telefónicas,
as que se manteñan por correo ordinario ou electrónico, ou a través de calquera outro medio de
comunicación.

Artigo 4º.-Interdición dos abusos de poder e equilibrio entre os intereses individuais e xerais.
Ao adoptar decisións, o persoal garantirá que estas
se axusten ao obxectivo perseguido pola Constitución
e o resto do ordenamento xurídico, evitando en todo
caso os abusos de poder e observando un xusto equilibrio entre os intereses individuais e o interese
público xeral.
Artigo 5º.-Principios de independencia e imparcialidade. Abstención.
1. A actuación do persoal ao servizo do Valedor
do Pobo no exercicio das súas funcións responderá
aos principios de independencia e imparcialidade.
En especial, prescindirase de calquera orientación
dos asuntos que puidesen ter a súa causa en intereses
persoais ou influencias externas.
2. O persoal absterase de participar na tramitación
dun procedemento ou na adopción dunha decisión
sobre un asunto que afecte os seus propios intereses
ou os de persoas vinculadas por lazos familiares
próximos, por amizade íntima ou inimizade manifesta.
Artigo 6º.-Principios de coherencia e confianza
lexítima.
O persoal ao servizo do Valedor do Pobo será coherente coa súa propia práctica e observará os criterios
consolidados en actuacións precedentes, respectando as lexítimas e razoables expectativas que os cidadáns teñan á luz da actuación da institución no pasado. Só se apartará dos criterios mencionados nos
casos individuais en que existan razóns fundadas,
que se deberán expresar de forma detallada.
Artigo 7º.-Obriga de reserva.
O persoal ao servizo do Valedor do Pobo gardará
reserva absoluta en relación cos feitos e informacións
dos que tivese coñecemento no exercicio das súas
funcións ou con ocasión delas.
Artigo 8º.-Identificación do persoal.
1. O cidadán que acceda á institución ten dereito
a coñecer a identidade do persoal co que se
relaciona.

2. Se procede, de acordo co sinalado no artigo 2
do Código, o persoal tratará de dar satisfacción ás
cuestións que formulen os cidadáns.
3. Se se producise un erro que afectase negativamente os dereitos ou intereses dun cidadán, o persoal responsable presentaralle as súas escusas ao
cidadán, sen prexuízo da exixencia das responsabilidades que, de ser o caso, deriven do mencionado
erro.
Artigo 10º.-Réxime das visitas á institución.
Todos os cidadáns terán acceso á sede da institución sen necesidade de cita previa e poderán
entrevistarse co persoal competente para formularen
queixas ou solicitudes. No entanto, cando non fose
posible a atención inmediata do cidadán polo persoal
competente, indicaráselle o tempo previsible de
espera e ofreceráselle a alternativa de ser atendido
por outro funcionario. En calquera caso, o persoal
da institución dará prioridade á atención persoal
dos cidadáns que acudan á sede da institución á
hora de ordenar a súa actividade.
Artigo 11º.-Comunicacións telefónicas.
O funcionario encargado da central telefónica facilitará o nome da institución e derivará a comunicación ao funcionario interesado polo cidadán ou
ao responsable en función da natureza da cuestión.
Cando o persoal competente non puidese atender
a chamada, o funcionario encargado da central telefónica ofreceralle ao cidadán a posibilidade de que
facilite a súa identidade e o número de teléfono
co fin de que o persoal competente poida poñerse
en contacto con el coa maior brevidade posible.
Artigo 12º.-Presentación de queixas e solicitudes.
1. As queixas ou solicitudes poderanse formular
por calquera medio que permita acreditar a identidade do interesado, de acordo co establecido na
Lei 6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo.
2. Cando o cidadán acuda á institución para expoñer oralmente a súa queixa e non desexe redactala
persoalmente, o funcionario ou persoa que nese
momento o atenda recollerá a súa declaración, expresando de maneira suficiente os feitos e valoracións
do cidadán ao respecto. Posteriormente facilitaralle
a lectura do borrador de queixa para que, se for
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o caso, sexa asinada polo cidadán e entregada no
rexistro da institución, onde se lle facilitará unha
copia selada.
Artigo 13º.-Dereito á elección da lingua e preferencia no uso da propia de Galicia.
Nas comunicacións orais ou escritas cos cidadáns,
o persoal ao servizo da institución utilizará o galego,
como lingua propia de Galicia. Non obstante, cando
o cidadán exprese o seu desexo de que a comunicación se produza en lingua castelá, os funcionarios do Valedor do Pobo entenderán todas as comunicacións na mencionada lingua.
Artigo 14º.-Recibo xustificante e dereito a coñecer
a identidade do funcionario responsable e o curso
e valoración do expediente.
1. Entregarase un recibo xustificante de todas as
queixas e solicitudes dirixidas á institución no prazo
máximo de dez días, contados desde a data de entrada do escrito. No recibo farase constar o nome do
asesor e o número de teléfono ao cal o cidadán se
poderá dirixir para coñecer a situación do seu expediente e a valoración actual deste. Tamén se fará
mención expresa á dispoñibilidade do funcionario
para atender calquera consulta por vía telefónica,
por outros medios de comunicación, ou a través de
visita á sede da institución.
2. No exercicio das súas específicas funcións, o
persoal da institución informará por escrito o cidadán
promotor do procedemento de queixa ou solicitude
de todas as actuacións relevantes que se produzan
no expediente, e farao no mesmo momento en que
as ditas actuacións se produzan.
Artigo 15º.-Principio de transparencia informativa.
Os cidadáns teñen dereito a coñecer ou consultar
calquera documento público existente nos expedientes de queixa ou solicitude que coñeza a institución,
sen outras limitacións que as expresamente recollidas na lexislación vixente.

DIARIO OFICIAL DE GALICIA

4.561

4. Todos os procedementos de queixa ou solicitude
se tramitarán garantindo a ausencia de dilacións
indebidas e evitando practicar as actuacións que
sexan innecesarias para a adopción da decisión que
corresponda.
Artigo 17º.-Motivación e congruencia.
Todas as decisións e resolucións do Valedor do
Pobo serán motivadas, e expresarán de forma clara
e comprensible as razóns da súa adopción. En calquera caso, as decisións e resolucións darán cumprida resposta a todas as cuestións que fosen formuladas polo cidadán.
Artigo 18.-Dereito a información complementaria.
1. Nas respostas aos cidadáns en que non se poida
procurar unha solución do problema polos propios
medios legalmente atribuídos ao Valedor do Pobo,
polo menos informarase sobre os medios máis adecuados para a defensa dos seus dereitos e intereses.
2. Cando esta información consista na remisión
da queixa ou solicitude a outra oficina pública, faranse constar as razóns legais que motivan esa remisión,
así como todos os datos identificativos da oficina,
en especial o nome, a Administración a que pertence,
o seu enderezo postal e o seu teléfono.
Artigo 19º.-Difusión e acceso público ao Código.
A institución adoptará as medidas necesarias para
garantir a difusión pública deste código. Para tal
fin, o seu texto editarase e difundirase a través dos
medios que se consideren convenientes. En calquera
caso, o Código encontrarase á disposición dos cidadáns na sede da institución e na súa páxina web
(www.valedordopobo.com). Ademais, no exercicio
das súas funcións, o persoal da institución informará
oralmente os cidadáns dos contidos do Código que
afecten os expedientes de queixa promovidos por
eles, e, de ser o caso, facilitaraselles a versión impresa do Código.

Artigo 16º.-Principio de economía procesual e prazo razoable para a adopción de decisións.
1. Os procedementos de queixa resolveranse no
prazo máximo dun mes desde a conclusión das
dilixencias de investigación. Cando a complexidade
do suposto ou outras circunstancias excepcionais
impidan dar unha resposta nese prazo, informarase
o cidadán das razóns que xustifican tal atraso.
2. Cando o cidadán solicite información, a institución proporcionará a correspondente resposta
tamén no prazo máximo dun mes, contado desde
a data de entrada da solicitude.
3. En caso de acreditada urxencia ou necesidade,
as queixas ou solicitudes serán coñecidas de inmediato, ou, cando menos, a través dos medios máis
áxiles posibles, utilizando as medidas de investigación e ordenación que sexan precisas para tal fin.

IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS
CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA,
RELACIÓNS INSTITUCIONAIS
E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Orde do 9 de marzo de 2005 pola que
se anuncia a convocatoria pública para
a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo na Asesoría
Xurídica do Servizo Galego de Saúde.
De conformidade co establecido no artigo 27.2º
da Lei 4/1988, do 26 de maio, da función pública

Normas reguladoras das relacións entre o Parlamento e o Valedor do Pobo
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Regulamento de réxime orzamentario e contable do Parlamento
de Galicia e do Valedor do Pobo.

3. O orzamento xeral incluirá a totalidade dos gastos e
dos ingresos do Parlamento de Galicia e do Valedor do
Pobo.

Presidencia
A Mesa do Parlamento de Galicia, na reunión do día 15
de abril de 2003, aprobou o Regulamento de réxime orzamentario e contable do Parlamento de Galicia e do Valedor
do Pobo.

Artigo 2. Contido

En cumprimento do disposto no artigo 65 do Regulamento do Parlamento de Galicia disponse a súa publicación no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia para o
seu coñecemento e aplicación. A dita norma entrará en
vigor o día seguinte da súa publicación no Diario Oficial

O orzamento xeral conterá para cada un dos orzamentos
que nel se integran:
a) Os estados de gastos, coas debidas especificacións dos
créditos necesarios para atende-lo cumprimento das obrigas.
b) Os estados de ingresos, nos que figurarán as estimacións dos distintos recursos que se prevexan liquidar durante
o exercicio.

de Galicia.
Artigo 3. Estructura
Santiago de Compostela, 16 de maio de 2003
José María García Leira
Presidente

Regulamento de réxime orzamentario e contable do Parlamento
de Galicia e do Valedor do Pobo.

1. Os créditos incluídos nos estados de gastos clasificaranse de acordo cos seguintes criterios:
a) Por funcións, incluíndose a totalidade dos créditos do
orzamento xeral no programa correspondente.
b) Por categorías económicas, ordenándose os créditos
por capítulos, artigos, conceptos e subconceptos.

Capítulo I
Do orzamento
Sección 1.ª Contido e
aprobación

2. As previsións dos estados de ingresos ordenaranse de
acordo coa súa natureza económica consonte a clasificación
por capítulos, artigos, conceptos e subconceptos.
3. A ordenación por categorías económicas é aberta.

Artigo 1. Exercicio orzamentario
1. O Parlamento de Galicia elaborará e aprobará anualmente un orzamento xeral no que se incluirán, como unidades orgánicas separadas, o orzamento da propia institución
parlamentaria e o do Valedor do Pobo.
2. O exercicio orzamentario coincide co ano natural e a
el imputaranse:
a) Os dereitos liquidados neste, calquera que sexa o período do que deriven.
b) As obrigas recoñecidas durante este.

4. Utilizarase a estructura orzamentaria que se estableza, con carácter xeral, para a Comunidade Autónoma de
Galicia.
Artigo 4. Partida orzamentaria
1. A partida orzamentaria, da que a expresión cifrada
constitúe o crédito orzamentario, virá definida pola conxunción da clasificación orgánica, funcional e económica.
2. O control contable realizarase sobre a partida orzamentaria e o control fiscal sobre o nivel de vinculación xurídica que se estableza.
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Artigo 5. Documentación complementaria
Ó orzamento xeral uniráselle a seguinte documentación:
a) Anexo de persoal de cada unha das institucións, no
que se relacionen e valoren os postos de traballo existentes,
de xeito que se dea a oportuna correlación cos créditos para
persoal incluídos no orzamento.
b) A valoración das retribucións dos altos cargos do Valedor do Pobo e dos deputados do Parlamento.
c) Tamén poderán unírselle ó orzamento unhas normas
de carácter xeral que faciliten a xestión e execución orzamentaria. Estas normas de carácter xeral, con vixencia
exclusiva para cada exercicio, consideraranse como normas
de desenvolvemento deste regulamento.
Artigo 6. Aprobación
1. O anteproxecto do orzamento seralle sometido á Mesa
do Parlamento de Galicia no mes de xullo de cada ano para
a súa aprobación.
2. Logo de ser aprobado pola Mesa, o proxecto do orzamento seralle remitido á Consellería de Economía e Facenda
da Xunta de Galicia para a súa inclusión nos orzamentos
xerais da Comunidade Autónoma e posterior aprobación
polo Pleno do Parlamento.

O orzamento xeral atenderá ó cumprimento do principio
de estabilidade, nos termos previstos na Lei xeral de estabilidade orzamentaria.
Sección 2.ª
Dos créditos e as súas modificacións
Artigo 9. Especialidade orzamentaria e anulación de créditos
1. Os créditos autorizados teñen carácter limitativo e vinculante e, polo tanto, non poden adquirirse compromisos de
gastos por contía superior ó importe dos créditos autorizados
no estado de gastos.
2. Os créditos destinaranse exclusivamente á finalidade
específica para a que foron autorizados no orzamento.
3. Con cargo ós créditos do estado de gastos de cada
exercicio só poderán contraerse obrigas derivadas de gastos
que se realicen no ano natural do propio exercicio orzamentario.
4. Os créditos para gastos que no último día do exercicio
non estean afectados ó cumprimento de obrigas xa recoñecidas quedarán anulados de pleno dereito, sen prexuízo da
posibilidade de seren incorporados como remanentes de crédito ó orzamento do exercicio seguinte.
Artigo 10. Créditos extraordinarios e suplementos de crédito

Artigo 7. Prórroga
1. O orzamento entrará en vigor trala publicación no Diario Oficial de Galicia da Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia.
2. Se ó iniciarse o exercicio económico non entrase
en vigor o orzamento correspondente, considerarase
automaticamente prorrogado o do exercicio anterior ata
o límite global dos seus créditos iniciais, como máximo,
sen prexuízo de practicar outros axustes e modificacións
que procedan.
3. O orzamento prorrogado será aprobado pola Mesa.
Artigo 8. Principio de estabilidade orzamentaria
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1. Cando se teña que realizar algún gasto que non poida
demorarse ata o exercicio seguinte e non exista no orzamento crédito ou sexa insuficiente o consignado, poderá
incoarse un expediente de concesión de crédito extraordinario no primeiro caso ou de suplemento de crédito no
segundo.
2. O expediente, que deberá ser obxecto de informe polo
interventor do Parlamento, será aprobado pola Mesa do Parlamento, tanto se afecta o orzamento desta institución coma
o do Valedor do Pobo.
3. O expediente deberá de especifica-la partida que se
vai incrementar e o recurso que financiará o aumento que
se propón.
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4. O incremento orzamentario poderá financiarse:

1. Poderán incorporarse ós correspondentes créditos do
orzamento de gastos do exercicio inmediato seguinte:

a) Co remanente líquido de tesourería.
b) Con novos e maiores ingresos recadados sobre os previstos no orzamento.

a) Os créditos extraordinarios e os suplementos de créditos, así como as transferencias que fosen concedidas ou
autorizadas, respectivamente, no último mes do exercicio e
que, por causas xustificadas, non puidesen utilizarse

c) Mediante baixas ou anulacións de créditos doutras partidas non comprometidas das que as súas dotacións se estimen

durante este.

reducibles.

b) Os créditos que amparen compromisos de gastos por
operacións correntes contraídos antes do último mes do
exercicio e que, por causas xustificadas, non puidesen realizarse durante este.

Artigo 11. Transferencias de crédito
1. A transferencia de crédito é aquela modificación
mediante a que, sen altera-la contía do orzamento de gastos, se
lle imputa o importe total ou parcial dun crédito a outra partida
con diferente vinculación xurídica.
2. As transferencias serán aprobadas polo presidente do
Parlamento, de afectaren o orzamento da Cámara, ou polo
valedor do pobo, de afectaren o orzamento desta institución.
3. As transferencias están suxeitas ás seguintes limitacións:
a) Non afectarán os créditos extraordinarios concedidos
durante o exercicio
b) Non poderán minora-los créditos que fosenn incrementados con suplementos ou transferencias, agás cando afecten
créditos de persoal, nin os créditos incorporados como consecuencia de remanentes non comprometidos.
c) Non incrementarán créditos que fosen minorados por
outras transferencias, agás cando afecten créditos de persoal.
Artigo 12. Xeración de créditos
1. Poderán xerar créditos nos estados de gastos os ingresos
non tributarios derivados de achegas ou compromisos firmes
de achegas de persoas físicas ou xurídicas para financiar conxuntamente gastos da súa competencia.

c) Os créditos para operacións de capital.
2. Os créditos incorporados unicamente poderán ser
aplicados dentro do exercicio no que a incorporación se
acorde, e no suposto da letra a) do apartado anterior para
os mesmos gastos que motivaron a súa concesión ou autorización.
3. Os expedientes de incorporación de remanentes de
créditos serán aprobados en todo caso pola Mesa do Parlamento de Galicia.
4. A incorporación de remanentes de crédito quedará
condicionada á existencia dos suficientes recursos para o
seu financiamento.
5. A incorporación de remanentes de crédito poderá
financiarse:
a) Con remanente líquido de tesourería.
b) Con novos ou maiores ingresos recadados sobre os
totais previstos no orzamento.
Sección 3. ª
Da execución e liquidación
Artigo 14. Fases de execución do orzamento

2. Os expedientes de xeración de créditos deberán de ser
aprobados en todo caso pola Mesa do Parlamento.
Artigo 13. Incorporación de créditos

1. A xestión do orzamento de gastos realizarase nas
seguintes fases:
a) Autorización.
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b) Disposición ou compromiso.

Artigo 16. Ordenación dos pagamentos

c) Recoñecemento ou liquidación das obrigas.

1. A expedición das ordes de pagamento axustarase ás
dispoñibilidades de tesourería e terá en conta necesariamente a prioridade derivada dos gastos de persoal e dos
orzamentos pechados.

d) Ordenación do pagamento.
e) Pagamento material.
2. A xestión do orzamento de ingresos realizarase nas
seguintes fases:

2. As ordenacións de pagamentos poden realizarse individualmente ou mediante relacións contables.
3. As ordes de pagamento poderán expedirse en firme ou

a) Recoñecemento do dereito.

“a xustificar”.

b) Cobro.

4. Os pagamentos “a xustificar” e os anticipos de caixa
fixa serán obxecto dunha regulación independente que será
aprobada pola Mesa do Parlamento.

3. Un mesmo acto administrativo poderá abranguer máis
dunha das fases de execución do orzamento de gastos,
podéndose da-los seguintes casos:
a) Autorización-disposición.
b) Autorización-disposición-recoñecemento da obriga.
c) Autorización-disposición-recoñecemento da obrigaordenación do pagamento.
d) Recoñecemento da obriga-ordenación do pagamento.
Artigo 15. Competencias de execución orzamentaria
1. Dentro do importe dos créditos autorizados no orzamento, correspóndelle á Mesa do Parlamento ou, se é o caso,
ó valedor do pobo a aprobación dos actos de autorización e
disposición dos gastos.

5. Con carácter xeral, os pagamentos efectuaranse
mediante transferencia bancaria, e, excepcionalmente,
poderá utilizarse como medio de pagamento o talón bancario nominativo. Tódolos pagamentos levarán a sinatura conxunta do ordenador e do interventor do Parlamento.
Artigo 17. Fiscalización previa dos gastos
Ningunha unidade da administración parlamentaria
poderá realizar gastos que previamente non fosen fiscalizados polo interventor da Cámara e autorizados pola Mesa
ou polo presidente do Parlamento. Para o devandito fin
remitiránlle as súas propostas de gastos á dirección competente en materia de intervención xeral e asuntos económicos da Cámara para a súa fiscalización e tramitación
posterior.
Artigo 18. Liquidación

2. A Mesa do Parlamento poderá delegar no Presidente
do Parlamento a aprobación de créditos de autorización ou
disposición ata a contía que se determine.
3. Correspóndenlle ó presidente do Parlamento ou, se é o
caso, ó valedor do pobo o recoñecemento e a liquidación das
obrigas derivadas de compromisos de gastos legalmente

1. O orzamento de cada exercicio liquidarase en canto á
recadación de dereitos e ó pagamento de obrigas o 31 de
decembro do ano natural correspondente.
2. A liquidación do orzamento deberá confeccionarse
antes do 1 de marzo do exercicio seguinte.

adquiridos.
4. Correspóndenlle ó presidente do Parlamento ou, se é o caso,
o valedor do pobo as funcións de ordenación de pagamentos.
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3. A liquidación, coa determinación dos orzamentos
pechados e os remanentes de créditos incorporables, aprobaraa en todo caso a Mesa do Parlamento.
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Capítulo II
Da xestión financeira

1. O Parlamento de Galicia e o Valedor do Pobo quedan
sometidos ó réxime de contabilidade pública.

Artigo 19. Tesourería do Parlamento de Galicia e do Valedor
do Pobo

2. A xestión contable de ámbalas institucións axustarase ás
directrices do Plan xeral de contabilidade pública do 6 de
maio de 1994, cualificado como plan contable marco, e ó Plan
xeral de contabilidade pública de Galicia do 28 de novembro
de 2001, que constitúe unha norma de adaptación a aquel.

1. Tódolos recursos financeiros, sexan diñeiro, valores
ou créditos, tanto por operacións orzamentarias coma
extraorzamentarias, constitúen a tesourería do Parlamento
de Galicia e do Valedor do Pobo.
2. Cada institución realizará independentemente a xestión financeira da súa tesourería.
Artigo 20. Apertura de contas
Tanto o Parlamento de Galicia coma o Valedor do Pobo
poderán concertar coas entidades financeiras a apertura dos
seguintes tipos de contas:
a) Contas operativas de ingresos e pagamentos.
b) Contas restrinxidas de ingresos e pagamentos.
c) Contas financeiras de colocación de excedentes de
tesourería
Artigo 21. Débeda e excedentes de tesourería
1. O Parlamento de Galicia e o Valedor do Pobo poderán concertar coas entidades financeiras operacións de
tesourería para cubrir déficits temporais de liquidez.
Estas operacións aprobaraas en todo caso a Mesa do Parlamento.
2. Igualmente, ámbalass institucións poderán rendibiliza-los os seus excedentes temporais de tesourería
mediante investimentos que reúnan as condicións de liquidez e seguridade. Estas operacións tamén serán aprobadas
pola Mesa do Parlamento ou, se é o caso, polo valedor do
pobo.
Capítulo III
Da contabilidade
Artigo 22. Principios de actuación contable

3. O sistema de información contable adaptarase ás directrices xerais recollidas na Instrucción de contabilidade da
Administración do Estado ou, se é o caso, na da Comunidade
Autónoma de Galicia.
4. O Parlamento de Galicia e o Valedor do Pobo constitúen
entidades contables públicas independentes.
Artigo 23. Contas xerais do Parlamento de Galicia e do Valedor do Pobo
1. O Parlamento e o Valedor do Pobo elaborarán anualmente unha conta xeral. A súa estructura e mailo seu contido
l axustaranse ó disposto nos plans xerais de contabilidade
pública citados no artigo anterior.
2. As contas xerais de ámbalas institucións, logo de estaren formadas pola Intervención do Parlamento, seranlle remitidas á Mesa do Parlamento para a súa aprobación antes do 31
de xullo do exercicio seguinte.
3. Trala súa aprobación, as devanditas contas xerais
seranlle enviadas ó Consello de Contas de Galicia e publicaranse no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia.
Capítulo IV
Control e fiscalización
Artigo 24. Control interno da xestión económica e financeira
1. No Parlamento de Galicia e no Valedor do Pobo exerceranse as funcións de control interno da xestión económica e
financeira na súa dobre acepción de función interventora e
control financeiro.
2. A función interventora ten por obxecto controlar tódolos actos que dan lugar ó recoñecemento e liquidación de
dereitos e obrigas de contido económico, así como os ingresos
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e pagamentos que deles deriven, e a recadación, o investimento
e a aplicación en xeral dos capitais públicos co fin de que a xestión se axuste ás disposicións aplicables en cada caso.
3. O control financeiro, que ten por obxecto comprobar que
o funcionamento, no aspecto económico-financeiro, se axuste
ó ordenamento xurídico e ós principios xerais de boa xestión
financeira, exercerase co alcance, extensión e contido que, se é
o caso, acorde a Mesa do Parlamento.
Artigo 25. Función interventora

Artigo 28. Conformidade da Intervención
Se a Intervención do Parlamento considera que o expediente obxecto de fiscalización se axusta á legalidade, fará
consta-la a súa conformidade sen necesidade de motivala.
Artigo 29. Reparos da Intervención
Se a Intervención se manifestase en desacordo co fondo
o coa forma dos actos, documentos ou expedientes examinados, deberá formula-los seus reparos motivados por
escrito antes da adopción do acordo ou da resolución.

O exercicio da función interventora comprenderá:
Artigo 30. Suspensión dos expedientes
a) A intervención crítica ou previa de todo acto, documento
ou expediente susceptible de producir dereitos e obrigas de
contido económico e movemento de fondos e valores.
b) A intervención formal da ordenación do pagamento.

1. O reparo suspenderá a tramitación do expediente ata
que sexa resolto nos seguintes casos:
a) Cando se base na insuficiencia do crédito ou o proposto non sexa adecuado.

c) A intervención material do pagamento
d) A intervención do recoñecemento das obrigas e a comprobación material dos investimentos e da aplicación das subvencións.
Artigo 26. Intervención limitada
Non estarán sometidos a intervención previa os gastos de
material non inventariable, os abastecementos menores e os de
carácter periódico e demais de tracto sucesivo, unha vez intervido o gasto correspondente ó período inicial do acto ou contrato do que deriven.
Artigo 27. Autonomía no exercicio do control interno
1. O control interno exercerase con plena autonomía respecto das autoridades e dos órganos que teñan a súa xestión
obxecto de control.
2. Cando a natureza do acto, documento ou expediente o
requira, a Intervención Xeral do Parlamento poderá acadar dos
órganos correspondentes os asesoramentos xurídicos e os
informes técnicos que considere necesarios, así como os antecedentes e documentos precisos para o exercicio das súas
funcións de control.
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b) Nos casos de omisión no expediente de requisitos ou
trámites que, a xuízo da Intervención, sexan esenciais, ou
cando se estime que a continuación da xestión administrativa
puidese causarlle quebrantos económicos á institución.
c) Cando o reparo derivase de comprobacións materiais
das obras, abastecementos, adquisicións e servicios.
2. Non obstante a Intervención poderá fiscalizar favorablemente, os defectos que observe no expediente, sempre
que os requisitos ou trámites incumpridos non sexan esenciais, pero a eficacia do acto quedará condicionada á súa
corrección, e do seu cumprimento daráselle conta á Intervención.
3. O reparo formulado enviaráselle á Oficialía Maior,
que, de non aceptalo, llo remitirá con tódolos antecedentes á
Mesa para a resolución definitiva da discrepancia.
Artigo 31. Omisión da intervención preceptiva
1. Nos supostos nos que a función interventora fose preceptiva e se omitise, non se poderá recoñece-la obriga nin tramita-lo pagamento ata que se coñeza e resolva a devandita
omisión.
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2. Cando a Intervención ó examinar un expediente observase algunha das omisións indicadas no apartado anterior,
emitirá un informe no que poñerá de manifesto as posibles
infraccións do ordenamento xurídico e as prestacións que se
realizasen como consecuencia do acto non fiscalizado, e remitirallo á Oficialía Maior para que o someta, conxuntamente
coa memoria explicativa da omisión da fiscalización, á Mesa
para a convalidación ou a anulación das actuacións realizadas.
Artigo 32. Reparos que afecten oValedor do Pobo
1. Nos supostos previstos nos artigos 30 e 31, cando o
reparo ou a omisión de fiscalización afecten a institución do
valedor do pobo, a Intervención remitiralle a nota de reparo
ou, se é o caso, o informe directamente ó valedor do pobo
para que resolva definitivamente o que proceda.
2. O órgano interventor daralle conta á Mesa do Parlamento das resolucións adoptadas polo Valedor do Pobo contrarias ós reparos efectuados.
Disposición derradeira primeira. Dereito supletorio
No non previsto neste regulamento aplicarase, supletoriamente, a lexislación orzamentaria da Comunidade Autónoma e, se é o caso, a lexislación orzamentaria do Estado.
Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor
Este regulamento entrará en vigor o día seguinte ó da súa
publicación no Diario Oficial de Galicia.
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conselleiro de Innovación e Industria, o seguinte
acordo:
Declarar festa de Galicia de interese turístico na
provincia da Coruña a festa da Romaría de Santo
Hadrián, que se celebra a día 16 de xuño ou domingo seguinte, se o primeiro non cadra domingo, no
Concello de Malpica de Bergantiños, de conformidade co establecido no Decreto 39/2001, do 1 de
febreiro, de refundición en materia de Consello
Galego de Turismo, declaración de municipio turístico galego e declaracións de festas de Galicia de
interese turístico.
En cumprimento co disposto no artigo 20 do
devandito decreto ordénase a publicación do acordo
no Diario Oficial de Galicia e a notificación ás persoas ou entidades organizadoras da festa e ao concello correspondente.
Santiago de Compostela, 11 de novembro de 2008.

Nº 237 앫 Venres, 5 de decembro de 2008
CONSELLERÍA DE SANIDADE
Corrección de erros.-Resolución do 30 de
outubro de 2008 pola que se adxudican as
axudas convocadas pola Orde do 27 de
xuño de 2008, de axudas para a realización de proxectos de investigación en biomedicina e ciencias da saúde nos centros
do sistema sanitario público galego.
Advertido erro na devandita resolución publicada
no Diario Oficial de Galicia número 220, do mércores día 12 de novembro de 2008, cómpre facer a
seguinte corrección:
Na páxina 20.510, onde di: «Resolución do 30 de
outubro de 2008 pola que se adxudican as axudas
convocadas pola Orde do 27 de xuño de 2008, (…)»,
debe dicir: «Resolución do 31 de outubro de 2008
pola que se adxudican as axudas convocadas pola
Orde do 27 de xuño de 2008, (…)».

Emilio Nogueira Moure
Secretario xeral da Consellería de Innovación
e Industria
VALEDOR DO POBO
Resolución do 11 de novembro de 2008,
da Secretaría Xeral da Consellería de
Innovación e Industria, pola que se ordena
a publicación do acordo do Consello da
Xunta de Galicia do 30 de outubro de
2008 polo que se declara festa de Galicia
de interese turístico na provincia de Lugo
o Festival de Pardiñas que se celebra no
concello de Guitiriz.
O Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do
día 30 de outubro de 2008, adoptou, por proposta do
conselleiro de Innovación e Industria, o seguinte
acordo:
Declarar festa de Galicia de interese turístico na
provincia de Lugo o Festival de Pardiñas, que se
celebra a primeira fin de semana de agosto, no Concello de Guitiriz, de conformidade co establecido no
Decreto 39/2001, do 1 de febreiro, de refundición en
materia de Consello Galego de Turismo, declaración
de municipio turístico galego e declaración de festas
de Galicia de interese turístico.
En cumprimento co disposto no artigo 20 do
devandito decreto ordénase a publicación do acordo
no Diario Oficial de Galicia e a notificación ás persoas ou entidades organizadoras da festa e ao concello correspondente.
Santiago de Compostela, 11 de novembro de 2008.
Emilio Nogueira Moure
Secretario xeral da Consellería de Innovación
e Industria

Resolución do 1 de decembro de 2008 de
creación e supresión de ficheiros de datos
persoais.
Mediante Instrución do 24 de marzo de 1997 do
Valedor do Pobo regulábanse os ficheiros automatizados de datos de carácter persoal existentes na institución. A devandita instrución publicouse o 18 de
abril de 1997 no Diario Oficial de Galicia. Os cambios ocorridos desde entón fan necesario aprobar
unha nova resolución que actualice o estado da
cuestión.
Así as cousas, ao abeiro do artigo 20 da Lei
15/1999, de protección de datos de carácter persoal,
e dos artigos 52, 53 e 54 do seu regulamento, aprobado polo Real decreto 1720/2007, dítase esta disposición de carácter xeral, en uso das facultades
outorgadas pola Lei 6/1984 do Valedor do Pobo.
Primeiro.-Supresión de ficheiros.
Suprímense os ficheiros recollidos na Instrución
do 24 de marzo de 1997 do Valedor do Pobo.
Os datos de carácter persoal contidos nos ficheiros
suprimidos entenderanse incluídos no ficheiro
correspondente dos creados en virtude desta resolución, en función das finalidades asignadas a cada un
deles.
Segundo.-Creación de ficheiros.
Créanse os seguintes ficheiros de datos de carácter persoal:
Rexistro xeral.
Ficheiro de xestión de queixas.
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Ficheiro de persoal.
Ficheiro de xestión económica.
Ficheiro de relacións institucionais.
Ficheiro de videovixilancia.
1. Rexistro xeral.
a) Finalidade e usos previstos.
O Rexistro xeral ten por finalidade o control da
entrada e saída de documentos e a acreditación de
prazos. Os usos que se darán aos datos deste ficheiro serán os derivados da xestión dos documentos.
b) Persoas e colectivos afectados.
As persoas físicas ou xurídicas que presenten ou
ás cales se lles remitan documentos.
c) Procedemento de recollida de datos.
As propias persoas físicas ou xurídicas son as que
achegan os datos.
d) Estrutura básica e tipos de datos de carácter
persoal incluídos.
O ficheiro presenta unha estrutura mixta e contén
datos de carácter identificativo sobre DNI/pasaporte/NIF, nome e apelidos, enderezo, localidade, código postal, teléfono, correo electrónico; e calquera
outro dato que apareza nos documentos que se rexistran.
e) Cesións de datos.
Só se prevén as cesións legalmente establecidas.
f) Unidade orgánica responsable.
A súa custodia corresponde ao persoal encargado
do Rexistro, baixo a supervisión do secretario xeral,
e do Valedor do Pobo.
g) Unidade ante a que poden exercerse os dereitos
de acceso, rectificación, cancelación e oposición.
Oficina do Valedor do Pobo, sita na rúa do Hórreo,
número 65, 15700-Santiago de Compostela, teléfono
981 56 97 40, correo electrónico valedor@valedordopobo.com
h) Medidas de seguridade.
Nivel alto.
2. Ficheiro de xestión de queixas.
a) Finalidade e usos previstos.
O ficheiro de xestión de queixas ten por finalidade
a xestión, tramitación e seguimento dos escritos asociados ás queixas que se dirixen ao Valedor do Pobo,
e establecer relacións entre eles e entre os expedientes a que dean lugar, de forma que permita o
seguimento dos trámites realizados en cada un.
b) Persoas e colectivos afectados.
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As persoas físicas ou xurídicas que presenten
queixas, así como os afectados polos actos e resolucións que se diten durante a tramitación e execución
do expediente de queixa.
c) Procedemento de recollida de datos.
As propias persoas físicas ou xurídicas son as que
achegan os datos.
d) Estrutura básica e tipos de datos de carácter
persoal incluídos.
O ficheiro presenta unha estrutura mixta e contén
datos de carácter identificativo sobre DNI/pasaporte/NIF, nome e apelidos, enderezo, localidade, código postal, teléfono, correo electrónico; e datos de
características persoais sobre idade e sexo, e pode
conter datos especialmente protexidos dos contidos
no artigo 7 da Lei orgánica de protección datos.
e) Cesións de datos.
Só se prevén as cesións legalmente establecidas.
f) Unidade orgánica responsable.
A súa custodia corresponde ao persoal encargado
do Rexistro, baixo a supervisión do secretario xeral,
e do Valedor do Pobo.
g) Unidade ante a que poden exercerse os dereitos
de acceso, rectificación, cancelación e oposición.
Oficina do Valedor do Pobo, sita na rúa do Hórreo,
número 65, 15700-Santiago de Compostela, teléfono
981 56 97 40, correo electrónico valedor@valedordopobo.com
h) Medidas de seguridade.
Nivel alto.
3. Ficheiro de persoal.
a) Finalidade e usos previstos.
O ficheiro de persoal ten por finalidade a xestión
de recursos humanos e a elaboración, control e xestión das nóminas do persoal ao servizo do Valedor do
Pobo, así como a xestión doutros pagamentos e percepcións que corresponda aboar ao persoal ao servizo da institución.
b) Persoas e colectivos afectados.
Persoal ao servizo do Valedor do Pobo.
c) Procedemento de recollida de datos.
O propio persoal ao servizo do Valedor do Pobo é o
que achega os datos.
d) Estrutura básica e tipos de datos de carácter
persoal incluídos.
O ficheiro presenta unha estrutura mixta e contén
datos de carácter identificativo sobre DNI/pasaporte/NIF, número da Seguridade Social/mutualidade,
nome e apelidos, enderezo, localidade, código postal, teléfono, correo electrónico; datos de caracterís-
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ticas persoais sobre estado civil, de familia, data e
lugar de nacemento, sexo, nacionalidade; datos de
detalles de emprego e carreira administrativa sobre
corpo/escala, categoría/grao, posto de traballo, datos
non económicos de nómina, número de conta bancaria, historial do traballador; datos académicos e profesionais: titulacións académicas, formación complementaria.
e) Cesións de datos.
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e) Cesións de datos.
Á Axencia Tributaria, cando estea legalmente previsto.
Ás entidades bancarias, cando sexa necesario,
para executar as transferencias e ordes de pagamento.
f) Unidade orgánica responsable.

Á Axencia Tributaria no relativo ao imposto da
renda das persoas físicas.

A súa custodia corresponde ao persoal encargado
da xestión económica, baixo a supervisión do secretario xeral, e do Valedor do Pobo.

Á Seguridade Social e ás mutualidades de funcionarios.

g) Unidade ante a que poden exercerse os dereitos
de acceso, rectificación, cancelación e oposición.

Ás entidades bancarias para o aboamento das
retribucións de persoal.

Oficina do Valedor do Pobo, sita na rúa do Hórreo,
número 65, 15700-Santiago de Compostela, teléfono
981 56 97 40, correo electrónico valedor@valedordopobo.com

Ás entidades con que se teñan concertadas pólizas
privadas de seguros, vida e accidentes, e plans de
pensións.
f) Unidade orgánica responsable.
A súa custodia corresponde ao persoal encargado
da xestión da nómina, baixo a supervisión do secretario xeral, e do Valedor do Pobo.
g) Unidade ante a que poden exercerse os dereitos
de acceso, rectificación, cancelación e oposición.
Oficina do Valedor do Pobo, sita na rúa do Hórreo,
número 65, 15700-Santiago de Compostela, teléfono
981 56 97 40, correo electrónico valedor@valedordopobo.com
h) Medidas de seguridade.
Nivel medio.
4. Ficheiro de xestión económica.
a) Finalidade e usos previstos.
O ficheiro de xestión económica ten por finalidade
a tramitación, control e seguimento de documentos
de pagamento, estados contables e expedientes de
contratación derivados da actividade económicofinanceira da institución do Valedor do Pobo.
b) Persoas e colectivos afectados.
As persoas físicas ou xurídicas que manteñen
unha relación profesional coa institución do Valedor
do Pobo.
c) Procedemento de recollida de datos.

h) Medidas de seguridade.
Nivel básico.
5. Ficheiro de relacións institucionais.
a) Finalidade e usos previstos.
O ficheiro de relacións institucionais ten por finalidade o mantemento da axenda cos datos dos representantes dos medios de comunicación e de institucións públicas ou privadas con que o Valedor do
Pobo se relaciona. Estes datos usaranse para enviar
comunicacións, notas de prensa, publicacións, convocar actos e xestionar as relacións institucionais e
de protocolo.
b) Persoas e colectivos afectados.
Os representantes dos medios de comunicación e
das institucións públicas e privadas que se relacionan co Valedor do Pobo.
c) Procedemento de recollida de datos.
Son os propios representantes dos medios de
comunicación e das institucións as que achegan os
seus datos.
d) Estrutura básica e tipos de datos de carácter
persoal incluídos.
O ficheiro presenta unha estrutura mixta e contén
datos de carácter identificativo sobre nome e apelidos, enderezo ou sede, localidade, código postal,
teléfono, correo electrónico, fax.

As propias persoas físicas ou xurídicas son as que
achegan os datos.

e) Cesións de datos.

d) Estrutura básica e tipos de datos de carácter
persoal incluídos.

f) Unidade orgánica responsable.

O ficheiro presenta unha estrutura mixta e contén
datos de carácter identificativo sobre DNI/NIF,
nome e apelidos ou razón social, enderezo, localidade, código postal, teléfono, correo electrónico, fax,
número de conta bancaria.

Non están previstas cesións.
A súa custodia corresponde ao persoal encargado
do gabinete de prensa, baixo a supervisión do secretario xeral, e do Valedor do Pobo.
g) Unidade ante a que poden exercerse os dereitos
de acceso, rectificación, cancelación e oposición.
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Oficina do Valedor do Pobo, sita na rúa do Hórreo,
número 65, 15700-Santiago de Compostela, teléfono
981 56 97 40, correo electrónico valedor@valedordopobo.com
h) Medidas de seguridade.
Nivel básico.
6. Ficheiro de videovixilancia.
a) Finalidade e usos previstos.
O ficheiro de videovixilancia ten por finalidade o
control de acceso ao interior da sede da institución
ao garaxe.
b) Persoas e colectivos afectados.
As persoas físicas que accedan ás zonas vixiadas.
c) Procedemento de recollida de datos.
Gravación en vídeo a través de cámaras incorporadas a sistemas de videovixilancia, que poderán estar
conectadas coa policía.
d) Estrutura básica e tipos de datos de carácter
persoal incluídos.
Imaxes.
e) Cesións de datos.
Poderanse ceder as imaxes de videovixilancia e os
datos de control de acceso no suposto de investigación de delito, coa petición previa do Ministerio fiscal, o xulgado que investigue o delito ou a policía
xudicial.
f) Unidade orgánica responsable.
A súa custodia corresponde ao técnico de xestión
correspondente, baixo a supervisión do secretario
xeral, e do Valedor do Pobo.
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IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS
CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
E XUSTIZA
Orde do 3 de decembro de 2008 pola que se
modifica a composición do tribunal encargado de cualificar o proceso selectivo para
o ingreso no corpo facultativo superior da
Xunta de Galicia, grupo A, escala de enxeñeiros de telecomunicacións.
Unha vez presentadas as renuncias polos vogais
titulares do tribunal encargado de cualificar o proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo superior da Xunta de Galicia, grupo A, escala de enxeñeiros de telecomunicacións, convocado pola Orde
da Consellería de Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza do 10 de novembro de 2008
(DOG nº 222, do 14 de novembro), e de conformidade co establecido nas bases da convocatoria, esta
consellería
DISPÓN:
Aceptar a renuncia presentada por Francisco
Xabier Salvado Cibes como vogal titular e de Alexandre Banhos Campos como vogal suplente do tribunal encargado de cualificar o proceso selectivo
para o ingreso no corpo facultativo superior da Xunta de Galicia, grupo A, escala de enxeñeiros de telecomunicacións.
Nomear no seu lugar como vogal titular do dito tribunal a Xan Mera Cabanelas e como vogal suplente
a Ángel López Álvarez.
Santiago de Compostela, 3 de decembro de 2008.
José Luís Méndez Romeu
Conselleiro de Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza

g) Unidade ante a que poden exercerse os dereitos
de acceso, rectificación, cancelación e oposición.
Oficina do Valedor do Pobo, sita na rúa do Hórreo,
número 65, 15700-Santiago de Compostela, teléfono
981 56 97 40, correo electrónico valedor@valedordopobo.com
h) Medidas de seguridade.
Nivel básico.
Terceiro.-Entrada en vigor.
Esta resolución entrará en vigor o día seguinte da
súa publicación no Diario Oficial de Galicia.
Santiago de Compostela, 1 de decembro de 2008.
Benigno López González
Valedor do Pobo

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
Orde do 3 de decembro de 2008 pola que
se convoca concurso de traslados de ámbito estatal entre persoal funcionario docente do corpo de mestres.
De conformidade co Real decreto 2112/1998, do 2
de outubro, modificado polo Real decreto .... e coa
Orde de 1 de decembro de 2008 (BOE do 3 de
decembro), pola que se establecen normas procedementais aplicables aos concursos de traslados de
ámbito estatal que deben convocarse durante o curso
2008-2009 para funcionarios dos corpos docentes a
que se refire a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de
educación, e existindo prazas vacantes nos centros
docentes que se deben prover con persoal docente do
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III. OUTRAS DISPOSICIÓNS
VALEDOR DO POBO

O artigo 20 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de
administracións públicas só poderán facerse por medio de disposición xeral publicada no

A entrada en vigor do regulamento de desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999,
do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, aprobado mediante o Real
novidades en canto á forma e ao contido da disposición, e destacaba a necesidade de
-

mento,
DISPOÑO:
-

disposicións xerais e instrucións que se detallen para cada un deles e estarán sometidos,
en todo caso, ás normas legais e regulamentarias de superior rango que lles sexan apli-

-

ISSN1130-9229

Depósito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

ÜÑÙ Ò&³ò îïë

Ô«²-ô ïð ¼» ²±ª»³¾®± ¼» îðïì

Ð?¨ò ìêèéé

Ficheiros de nova creación

-

b) Orixe dos datos, indicando o colectivo de persoas sobre o cal se pretende obter datos
de carácter persoal ou que resulte obrigado a fornecelos, o procedemento de recollida dos

terminais móbiles ou formularios web (empregados, cidadáns e residentes, persoas de

O propio interesado ou o seu representante legal (o propio interesado ou o seu repre-

Procedemento de recollida: correos electrónicos, mensaxes, formularios, transmisións
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-

-

b) Orixe dos datos, indicando o colectivo de persoas sobre o cal se pretende obter datos
de carácter persoal ou que resulte obrigado a fornecelos, o procedemento de recollida dos
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institución que solicita a visita (o propio interesado ou o seu representante legal, outras

Procedemento de recollida: formularios, transmisión electrónica de datos/internet, co-

-
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-

b) Orixe dos datos, indicando o colectivo de persoas sobre o cal se pretende obter datos
de carácter persoal ou que resulte obrigado a fornecelos, o procedemento de recollida dos

Pobo, traballadores ou persoal asociado a este (empregados, cidadáns e residentes, per-
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NORMAS

PROCEDEMENTOS DE NATUREZA
NORMATIVA
1.1 LEIS E OUTRAS NORMAS
1.1.3 NORMAS COMPLEMENTARIAS E
RESOLUCIÓNS INTERPRETATIVAS DO
REGULAMENTO
Normas para a tramitación do Proxecto de
Regulamento de organización e funcionamento da
oficina do Valedor do Pobo.
Presidencia
A Mesa do Parlamento de Galicia, en reunión celebrada o día 4 de decembro de 1995, aprobou as normas para a tramitación do Proxecto de Regulamento
de organización e funcionamento da oficina do
Valedor do pobo.
En cumprimento do disposto no artigo 65 e concordantes do Regulamento da Cámara, ordénase a súa
publicación no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia.
Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 1996.
O PRESIDENTE
Victorino Núñez Rodríguez
Normas para a tramitación do Proxecto de
Regulamento de organización e funcionamento da
oficina do Valedor do Pobo.
A disposición adicional única da Lei 6/1984, do 5
de xuño, así como o seu artigo 10, poñen de manifesto a necesidade de aprobar unhas normas reguladoras
das relacións entre o Valedor do Pobo, a Mesa do
Parlamento e a Comisión de Peticións. A ambigüidade das normas obriga a establecer un procedemento
específico que permita a aprobación e publicación do
dito regulamento no Boletín Oficial da Cámara.
Xa que logo, considérase conveniente que se estableza un procedemento no que a iniciativa de elaboración deste regulamento a faga o Valedor do Pobo e a
súa tramitación e aprobación lle corresponda á
Comisión de Peticións, ó abeiro das seguintes
Número 389

Primeira
Cualificado e admitido a trámite o Proxecto de
Regulamento de organización e funcionamento da
oficina do Valedor do Pobo, a Mesa do Parlamento de
Galicia dispoñerá a súa publicación no Boletín Oficial
do Parlamento de Galicia e maila apertura dun prazo
de quince días para a presentación de emendas, mediante escrito dirixido á Comisión permanente non lexislativa de Peticións.
Só caben emendas de devolución do proxecto ou ó
articulado, e correspóndelle-la presentación das primeiras ós grupos parlamentarios e das segundas ó seu
portavoz ou a calquera deputado membro do grupo co
coñecemento do seu portavoz.
Segunda
Unha vez cualificadas e admitidas a trámite as
emendas presentadas, a Mesa da devandita Comisión
requirirá dos portavoces dos distintos grupos parlamentarios que designen os seus ponentes, que deberán
ser membros da devandita Comisión.
Logo de seren designados, a Mesa da Comisión
nomeará provisionalmente a Ponencia, e ordenará, de
xeito conxunto, a publicación das emendas e da
Ponencia.
A Ponencia elaborará o seu informe, á vista das
emendas presentadas e do proxecto en trámite, e incorporaralle a este aqueles textos que obteñan o apoio
maioritario mediante voto ponderado.
Debate e aprobación do dictame
O debate e votación das emendas e do texto articulado do informe realizarase na Comisión de Peticións,
axustándose ó establecido nos artigos do 116 ó 118 do
Regulamento do Parlamento de Galicia. Como acto
previo, a Comisión ratificará o nomeamento da
Ponencia.
O dictame aprobado pola devandita Comisión publicarase como Regulamento de organización e funcionamento do Valedor do Pobo no Boletín Oficial do
Parlamento de Galicia e no Diario Oficial de

12 de xaneiro de 1996
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Galicia, e a partir desta última inserción adquirirá relevancia xurídica externa.
Santiago de Compostela, 27 de novembro de 1995.
O PRESIDENTE
Victorino Núñez Rodríguez

8
ADMINISTRACIÓN PARLAMENTARIA
8.2 PERSOAL

Presidencia
A Mesa do Parlamento de Galicia, en reunión celebrada o día 9 de xaneiro, aprobou o prego de cláusulas administrativas particulares do concurso para a
subministración de material informático e audiovisual
para as unidades administrativas do Parlamento de
Galicia correspondente ó ano 1996.
En cumprimento do disposto nos artigos 65 e concordantes do Regulamento da Cámara, ordénase a súa
publicación no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia.

Nomeamento de Dª María del Carmen
Fernández Dasilva como funcionaria interina para
o desempeño da xefatura da Unidade de Caixa e
Contabilidade do Parlamento de Galicia.

Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 1996.

Presidencia
A Mesa do Parlamento de Galicia, en reunión celebrada o día 9 de xaneiro de 1996, tivo coñecemento
da proposta elevada polo tribunal cualificador das
probas selectivas dun funcionario interino para o desempeño da xefatura da Unidade de Caixa e
Contabilidade do Parlamento de Galicia a favor de Dª
María del Carmen Fernández Dasilva.

Prego de cláusulas administrativas particulares
do concurso para a subministración de material
informático e audiovisual para as unidades administrativas do Parlamento de Galicia correspondente ó ano 1996.

Para lle dar cumprimento ó disposto na base VIII
da convocatoria, acordou presta-la súa conformidade
á devandita proposta e ordenou a súa publicación no
BOPG para que no prazo máximo de 10 días naturais
presnte a documentación acreditativa de reuni-los requisitos previstos na base I da referida convocatoria.
Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 1996.
O PRESIDENTE

O PRESIDENTE
Victorino Núñez Rodríguez

Primeira.- Obxecto do contrato.
O obxecto do contrato é a subministración do material informático e audiovisual que se relaciona nas
especificacións técnicas, que forman parte do expediente de contratación e que aparecen reflectidas nos
anexos I e II.
Segunda.- Presuposto e crédito.
O presuposto autorizado para esta contratación ascende á cantidade total de oito millóns cincocentas
cincuenta mil pesetas (8.550.000 ptas.), IVE incluído,
co seguinte detalle:

Victorino Núñez Rodríguez

8.3 ACTIVIDADES DA ADMINISTRACIÓN
PARLAMENTARIA
8.3.1 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
Prego de cláusulas administrativas particulares
do concurso para a subministración de material informático e audiovisual para as unidades administrativas do Parlamento de Galicia correspondente ó
ano 1996.
Número 389

Lote nº 1 - material informático

5.550.000 ptas.

Lote nº 2 - material audiovisual

3.000.000 ptas.

A subministración financiarase con cargo á partida
01.01.111B.220.02 do presuposto da Cámara para o
exercicio de 1996.
Terceira.- Lugar e prazo de entrega.
O material que se vai subministrar entregarase na
sede do Parlamento de Galicia, sita na rúa do Hórreo,

12 de xaneiro de 1996

9.855
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1.5. Procedementos relativos a outras institucións e
órganos
1.5.1. De ámbito autonómico galego
1.5.1.1. Valedor do Pobo
Acordo da Mesa do Parlamento de Galicia, do 8 de setembro de
2015, polo que se aproban as Normas reguladoras do procedemento para propoñer a persoa adxunta ao Valedor ou Valedora
do Pobo
O Valedor ou Valedora do Pobo, alto comisionado ou comisionada do Parlamento de Galicia, estará auxiliado ou auxiliada por un adxunto ou adxunta, segundo a reforma operada pola Lei 10/2012, do 3 de agosto, de modificación da
estrutura do Valedor do Pobo. Sendo a Comisión de Peticións a encargada de lle propoñer o seu nomeamento ao
Valedor ou Valedora do Pobo, cómpre regular o procedemento de designación da persoa adxunta ao Valedor ou
Valedora do Pobo conforme dispoñen os artigos 8 e 9 da
Lei 6/1984, do 5 de xuño, na redacción dada pola Lei
10/2012, do 3 de agosto, de modificación da estrutura do
Valedor do Pobo.
Para tal efecto, a Mesa do Parlamento de Galicia, na súa
reunión do 8 de setembro de 2015, logo de audiencia favorable da Xunta de Portavoces desa mesma data, e ao abeiro
do disposto no artigo 30.1.1º do Regulamento da Cámara,
dispón:
Artigo 1. Inicio do procedemento
A Mesa da Cámara, vacante o posto de adxunto ou adxunta
do Valedor ou Valedora do Pobo, iniciará de oficio ou por
instancia do Valedor ou Valedora do Pobo o procedemento
para propoñerlle unha persoa adxunta.
Artigo 2. Presentación de candidatos ou candidatas
1. A Mesa da Cámara comunicaralles aos grupos parlamentarios o inicio do procedemento e abrirá un prazo para a presentación de persoas candidatas.
2. Cada grupo parlamentario poderá propoñer unha persoa
candidata, que deberá reunir as condicións preceptuadas nos
artigos 3.1 e 9.3 da Lei 6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do
Pobo.
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3. A presentación de persoas candidatas farase por escrito

dirixido á Mesa do Parlamento e asinado polo portavoz do

grupo parlamentario.

4. Rematado o prazo de presentación, a Mesa da Cámara

examinará o cumprimento dos requisitos legais das persoas

candidatas propostas polos grupos parlamentarios e acordará
a súa admisión.

Artigo 3. Elaboración dunha lista coas persoas candidatas
A Mesa da Cámara elaborará unha lista única pechada, na

que figurarán por orde alfabética os nomes das persoas candidatas e os grupos parlamentarios que as propuxeron. A

lista remitiráselle á Mesa da Comisión de Peticións para os

efectos do previsto no artigo 9.1 da Lei 6/1984 , do 5 de
xuño, do Valedor do Pobo.
Artigo 4. Debate
Incluída a designación do adxunto ou adxunta na orde do día

da Comisión de Peticións, cada grupo poderá fixar a súa
posición polo tempo que determine a súa Mesa.

Artigo 5. Votación
Concluído o debate, a Presidencia someterá a votación as
persoas candidatas propostas segundo a orde na que figuran
na lista elaborada pola Mesa da Cámara. Cada deputado e
deputada expresará o seu voto unha vez chamado polo secretario ou pola secretaria.
Artigo 6. Elección
A Presidencia proclamará elixida á persoa candidata que
obtivese o maior número de votos aplicando o sistema do
voto ponderado, e sempre que este equivalla a maioría simple dos votos dos membros da Comisión de Peticións.
De non se obter esta maioría, realizase unha segunda e
derradeira votación na mesma sesión. No caso de non se
acadar a maioría exixida por ningunha das persoas candidatas, a Mesa da Cámara iniciará de novo o procede-

mento.
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Artigo 7. Comunicación ao Valedor do Pobo ou Valedora do
Pobo

A Presidencia do Parlamento de Galicia comunicaralle ao
Valedor do Pobo ou Valedora do Pobo a persoa proposta
pola Comisión de Peticións como adxunto ou adxunta, en
cumprimento e para os efectos do previsto nos números 1 e
2 do artigo 9 da Lei 6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do
Pobo.
Disposición derradeira única. Entrada en vigor
Estas normas entrarán en vigor o día seguinte ao da súa
publicación no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia.
Santiago de Compostela, 9 de setembro de 2015
Miguel Ángel Santalices Vieira
Vicepresidente 1º
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Lei 8/2008, do 10 de xullo, DE SAÚDE DE GALICIA

Artigo 11. Dereitos relacionados coas suxestións e as reclamacións.
Son dereitos relacionados coas suxestións e as reclamacións:
1. Dereito a empregar os procedementos áxiles e efectivos de suxestións e
reclamacións, así como a recibir resposta por escrito nos prazos establecidos
regulamentariamente.
2. Dereito ao libre acceso ao vicevaledor ou á vicevaladora do paciente.
3. Desenvolveranse as medidas necesarias para que todos os centros, servizos
establecementos sanitarios e sociosanitarios teñan permanentemente á disposición
dos ususarios e das usuarias formularios de suxestións e reclamacións, asemade
estarán habilitadas canles na web institucional.

Artigo 18. Obxecto e natureza
As atribucións do Valedor do Pobo en relación coa Administración sanitaria serán
exercidas polo seu titular ou en caso de delegación a través do seu adxunto ou adxunta, que
terá a consideración de valedor ou valedora do paciente e terá atribuída a defensa e a
promoción dos dereitos e intereses dos usuarios e das usuarias do Sistema Público de Saúde
de Galicia, baixo a supervisión do valedor do pobo.

Artigo 19. Ámbito de actuación
As actuacións do valedor do pobo ou do seu adxunto como valedor ou valedora do pa‐
ciente terán como ámbito o territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.
Tendo en conta o peso da emigración na nosa comunidade autónoma, o ámbito de
actuación do valedor ou da valedora do paciente comprenderá tamén aqueles centros
sanitarios e institucións que teñan unha relación contractual ou de convenio coa Xunta de
Galicia, aínda que se atopen fóra da comunidade.

Artigo 20. Actuacións
1. No exercicio das súas atribucións, o valedor do pobo, directamente ou a través do seu
adxunto, poderá iniciar e proseguir de oficio, ou por pedimento de parte, calquera

investigación que conduza ao esclarecemento dos actos e das resolucións da administración
relacionados cos servizos sanitarios e sociosanitarios.
2. Poderá dirixir suxestións ou reclamacións, nese aspecto, á oficina do Valedor do Pobo,
directamente ou a través do seu adxunto, toda persoa natural ou xurídica que invoque un
interese lexítimo en relación con situacións de lesión dos dereitos dos pacientes recoñecidos
nesta lei.
3. Exclúese do disposto na alínea anterior a autoridade administrativa en asuntos da súa
competencia, agás cando exerza como responsable directo dunha persoa menor de idade ou
incapacitada legalmente na súa condición de usuaria.

Artigo 21. Facultades
O valedor ou a valedora do pobo, ben directamente ou ben a través do seu adxunto, terá
acceso directo a calquera centro sanitario ou de carácter administrativo da Comunidade
Autónoma e, con suxeición á normativa de protección de datos, a calquera dos seus arquivos
e rexistros.

Artigos 18, 19, 20 e 21 redactados polo artigo 4 da Lei 10/2012, do 3 de agosto, de modificación da estrutura
do Valedor do Pobo

LEI 3/2011, do 30 de xuño,
DE APOIO Á FAMILIA E Á CONVIVENCIA DE GALICIA

Artigo 44. Defensa dos dereitos da infancia e da adolescencia.
As persoas menores de idade para a defensa dos seus dereitos poderán, persoalmente ou a
través de quen as represente legalmente:
a) Dirixirse a calquera administración pública en demanda da protección que precisen e
solicitar da que resulte competente os recursos sociais dispoñibles.
b) Poñer en coñecemento do Ministerio Fiscal todas aquelas situacións e actuacións que
atenten contra os seus dereitos e contra a súa integridade física e moral.
c) Presentar queixas perante o Valedor do Pobo, quen, para a defensa dos dereitos referidos,
poderá asignar, baixo a súa supervisión, a competencia ao seu adxunto.
As autoridades ou os responsables en materia de menores facilitaranlle ao Valedor do Pobo
toda a información que lles sexa requirida.
Prestarase especial atención a:
– Defender os dereitos das e dos menores a todos os niveis.
– Velar polo respecto da lexislación vixente en materia de protección de menores.
– Propoñer, a través do Valedor do Pobo, medidas susceptibles de melloraren a protección
das e dos menores ou de perfeccionaren a aplicación das xa existentes.
– Promover diante da sociedade galega a información sobre os dereitos referidos e sobre as
medidas que é necesario tomar para a súa mellor atención e coidado.

Artigo 44 redactado polo artigo 3 da Lei 10/2012, do 3 de agosto, de modificación da estrutura do Valedor do Pobo

LEI 2/2014, do 14 de abril,
POLA IGUALDADE DE TRATO E A NON DISCRIMINACIÓN
DE LESBIANAS, GAYS, TRANSEXUAIS, BISEXUAIS E INTERSEXUAIS EN GALICIA

Disposición derradeira segunda. Facultades do Valedor do Pobo
Facúltase a institución do Valedor do Pobo como autoridade independente para velar
pola igualdade de trato e non discriminación por razón das causas previstas nesta lei, tanto
no sector público coma no privado, mediante o exercicio das seguintes funcións:
1. Prestar apoio ás persoas que puidesen ter sufrido discriminación para a tramitación das
súas queixas ou reclamacións.
2. Constituírse, co consentimento expreso das partes, en órgano de mediación ou
conciliación entre elas, en relación con violacións do dereito de igualdade de trato e non
discriminación, agás as que teñan contido penal ou laboral.
3. Iniciar de oficio ou por instancia de terceiros, investigacións sobre a existencia de
posibles situacións de discriminación que revistan unha especial gravidade ou relevancia,
agás coas que revistan carácter de infracción penal, en cuxo caso deberá remitir o
investigado á Fiscalía ou á autoridade xudicial.
4. Instar a actuación das administracións públicas que correspondan para sancionar as
accións ou omisións que poidan ser constitutivas de infracción administrativa en materia de
igualdade de trato e non discriminación.
5. Colaborar co Defensor del Pueblo e coas institucións e organismos públicos
equivalentes doutras comunidades autónomas e internacionais.
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Escrito da valedora do pobo polo que remite a Resolución do 3 de xullo de 2017 pola que se
regula a creación do Tribunal Administrativo de Recursos Contractuais do Valedor do Pobo
–– 12860. Escrito da valedora do pobo polo que remite a Resolución do 3 de xullo de 2017 pola que
se regula a creación do Tribunal Administrativo de Recursos Contractuais do Valedor do Pobo, co
rogo de que se proceda á súa publicación no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia.
A Mesa Toma de coñecemento e ordena a súa publicación no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia.
Santiago de Compostela, 27 de xullo de 2017
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º

40447

40680

40681

40682

40683

40684

LEGISLACIÓN CONSOLIDADA

Ley 36/1985, de 6 de noviembre, por la que se regulan las relaciones
entre la Institución del Defensor del Pueblo y las figuras similares en
las distintas Comunidades Autónomas.

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 271, de 12 de noviembre de 1985
Referencia: BOE-A-1985-23210

TEXTO CONSOLIDADO
Última modificación: sin modificaciones

JUAN CARLOS l
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren,
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente
Ley:
PREAMBULO
En el proceso de desarrollo de las instituciones propias de las Comunidades Autónomas
tiene singular importancia regular el sistema de relaciones entre el Defensor del Pueblo institución regulada en el artículo 54 de la Constitución- y las figuras similares previstas en
los respectivos Estatutos de Autonomía o, en su caso, en Leyes aprobadas por las
Comunidades Autónomas y cuya finalidad básica y común es también la defensa de los
derechos y libertades comprendidos en el Título I de la Constitución, con la facultad de
supervisar la actividad de la Administración Pública en el ámbito de cada Comunidad
Autónoma.
La existencia de estas instituciones, con la índole jurídica de Comisionados del Órgano
Parlamentario Autonómico, está prevista en diversos Estatutos de Autonomía.
La preeminente finalidad de estas instituciones y sus especiales características requieren
que sean dotadas de las prerrogativas y garantías necesarias para el mejor cumplimiento de
sus funciones, con independencia y efectividad, similarmente a lo dispuesto por la Ley
Orgánica 3/1981, de 6 de abril, reguladora del Defensor del Pueblo,
De otra parte, es necesario establecer, con carácter general, las adecuadas normas que
desarrollen y concreten el modo de aplicación de los principios básicos de coordinación y
cooperación previstos en el artículo 12.2 de la mencionada Ley Orgánica, respetando
siempre lo establecido en la Constitución y en los respectivos Estatutos de Autonomía.
La conveniencia de lograr una articulación razonable en el ejercicio de las funciones
propias del Defensor del Pueblo y de dichos Comisionados Parlamentarios justifica la
presente Ley de Cortes Generales, que facilitará la ulterior formulación de las Leyes propias
de cada Comunidad Autónoma.
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Artículo primero. Prerrogativas y garantías.
1. Los titulares de las Instituciones autonómicas similares al Defensor del Pueblo,
Comisionados territoriales de las respectivas Asambleas Legislativas, gozarán, durante el
ejercicio de su cargo, de las garantías de inviolabilidad e inmunidad que se otorgan a los
miembros de aquéllas en los respectivos Estatutos de Autonomía.
El aforamiento especial se entenderá referido a la Sala correspondiente de los
Tribunales Superiores de Justicia en cada ámbito territorial.
2. Serán igualmente aplicables a dichas instituciones autonómicas, siempre dentro del
respectivo ámbito de competencia estatutaria, las siguientes garantías establecidas en la Ley
Orgánica 3/1981, de 6 de abril, para el Defensor del Pueblo:
a) Las preceptuadas en los artículos 16 (inviolabilidad de la correspondencia y otras
comunicaciones), 19 (cooperación de los Poderes Públicos), 24 (medidas en caso de
entorpecimiento o resistencia a la actuación investigadora) y 26 (ejercicio de acciones de
responsabilidad).
b) La contenida en el artículo 25.2 de la misma Ley (denuncia de infracciones e
irregularidades), entendiéndose que, en tales casos, la relación del Comisionado
parlamentario autonómico será con el Fiscal que corresponda en el respectivo ámbito
territorial.
c) Cuando los supuestos previstos en el apartado anterior hagan referencia a actividades
de las Administraciones públicas no autonómicas, el Comisionado parlamentario de la
Comunidad Autónoma notificará al Defensor del Pueblo las infracciones e irregularidades
que haya observado. El Defensor del Pueblo, atendiendo dicha información, podrá intervenir
en uso de las facultades que le confiere la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, e informar al
respectivo Comisionado parlamentario de sus gestiones ante el Fiscal General del Estado y
del resultado de la misma.
3. Las prerrogativas y garantías que se reconocen a los Comisionados parlamentarios
autonómicos serán también aplicables, en su caso, a los Adjuntos durante el ejercicio de sus
funciones.
4. La declaración de los estados de excepción o de sitio no interrumpirán la actividad de
los Comisionados de los Parlamentos autonómicos, ni el derecho de las personas afectadas
de acceder ellos, siempre dentro del respeto a lo preceptuado en los artículos 55 y 116 de la
Constitución y en las Leyes Orgánicas que los desarrollan.
Artículo segundo. Régimen de colaboración y coordinación de las instituciones.
1. La protección de los derechos y libertades reconocidos en el Título I de la Constitución
y la supervisión, a estos efectos, de la actividad de la Administración pública propia de cada
Comunidad Autónoma, así como de las Administraciones de los Entes Locales, cuando
actúen en ejercicio de competencias delegadas por aquélla, se podrá realizar, de oficio o a
instancia de parte, por el Defensor del Pueblo y el Comisionado parlamentario autonómico
en régimen de cooperación, según lo establecido en el apartado segundo de este artículo, en
todo aquello que afecte a materias sobre las cuales se atribuyan competencias a la
Comunidad Autónoma en la Constitución y en el respectivo Estatuto de Autonomía y sin
mengua de lo establecido en cuanto a facultades del Defensor del Pueblo por la Constitución
y por la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril.
2. A fin de desarrollar y concretar adecuadamente la colaboración y coordinación entre el
Defensor del Pueblo y los Comisionados parlamentarios autonómicos, se concertarán entre
ellos acuerdos sobre los ámbitos de actuación de las Administraciones públicas objeto de
supervisión, los supuestos de actuación de los Comisionados parlamentarios, las facultades
que puedan ejercitar, el procedimiento de comunicación entre el Defensor del Pueblo y cada
uno de dichos Comisionados parlamentarios, y la duración de los propios acuerdos.
3. En la supervisión de la actividad de órganos de la Administración pública estatal, que
radiquen en el territorio de cada Comunidad Autónoma, el Defensor del Pueblo podrá
recabar la colaboración del respectivo Comisionado parlamentario para la mejor eficacia de
sus gestiones y recibirá de él las quejas que le hubieran sido remitidas sobre la actividad de
dichos órganos de la Administración pública estatal. A su vez, el Defensor del Pueblo podrá
informar al Comisionado parlamentario autonómico del resultado de sus gestiones.
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DISPOSICIÓN ADICIONAL
A los Comisionados parlamentarios a los que se refiere la presente Ley, así como a sus
Adjuntos, que ostentasen al momento del nombramiento la condición de funcionario público
en situación administrativa de activo, les será de aplicación lo dispuesto en el artículo 29.2.e)
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, pasando a la situación administrativa de servicios
especiales en su Cuerpo o Escala de procedencia, mientras se encuentren desempeñando
tal cargo.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Hasta que se constituyan los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades
Autónomas, será competente para actuar, en los supuestos a que se refiere el apartado
primero del artículo primero de esta Ley, el Pleno de la Audiencia Territorial correspondiente.
No obstante, en aquellas Comunidades Autónomas en cuyo territorio existiese más de
una Audiencia Territorial, la competencia vendrá atribuida a la Sala correspondiente de la
Audiencia Nacional.
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades que guarden y hagan guardar
esta Ley.
Palacio de la Zarzuela, Madrid, a 6 de noviembre de 1985.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ

Este texto consolidado no tiene valor jurídico.
Más información en info@boe.es
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