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Espazo de transparencia 



1 Espazo de transparencia: características 

O "Espazo de transparencia" é unha ferramenta/espazo web que á Xunta, en colaboración coa FEGAMP pon a disposición das entidades locais galegas onde 
poderán publicar toda a información sobre á súa actividade dunha forma organizada e cumprir coas obrigacións de publicidade que lle esixe a Lei de 
Transparencia, ademais de facilitar á súa cidadanía a consulta desta información dunha forma áxil. 

 
 

 De cara ao cidadán o espazo posibilita o acceso a información 
sobre a actividade de cada entidade local galega estruturada en 
diferentes ámbitos ou seccións: 

1. Institución, organización, planificación e persoal 
2. Altos cargos e persoal directivo 
3. Xurídica e patrimonial 
4. Contratación, convenios e subvencións 
5. Económica, financeira e  orzamentaria 
6. Servizos e procedementos   

 
 De cara ás entidades locais supón a dispoñibilidade dun espazo 

propio cara aos seus cidadáns, a través do que poden facilitar 
de forma organizada a información  da súa actividade á vez que 
cumprir coas obrigacións mínimas establecidas na Lei 19/2013, 
de 9 de decembro, de Transparencia, Acceso á Información 
Pública e Bo Goberno. Este espazo transparencia en EidoLocal 
poderá ser enlazado na propia web da entidade local. 
 

 É un espazo de configuración flexible pois adáptase as distintas 
necesidades: 

 As entidades locais que xa teñan un espazo de 
transparencia na súa web ou o seu propio portal de 
transparencia poderán enlazalo directamente no seu 
espazo transparencia de EidoLocal. 

 
 As entidades locais que teñan a información publicada 

de forma non estruturada poderán utilizar o espazo 
transparencia de EidoLocal para publicala dunha 
forma organizada. 
 

 As entidades locais que non dispoñan de ningún medio 
para publicar a información ao respecto, poderán 
utilizar o espazo transparencia cumprimentando as 
súas seccións e subseccións.  

 
 

 

Características/vantaxes: 



Solicitude do Espazo de transparencia 2 

Para que unha entidade local poida dispoñer deste "Espazo de transparencia" é preciso que o alcalde/sa, presidente/a ou o secretario/a da entidade estean 
dados de alta no portal EidoLocal e se solicite o servizo mediante o modelo dispoñible na ficha do servizo existente na opción “Servizos” (1) do menú 
principal de EidoLocal,  en “Servizos”-“Mapa de servizos”- “Aplicacións e servizos finais”- “Espazo de transparencia” (ver Mini guía de servizos).  
 
Nesta ficha do servizo que figura na ilustración, no apartado de “Información subscrición”(2), descríbese o proceso previo a seguir para habilitar o "Espazo de 
transparencia": 

1. Descargar, cumprimentar e asinar polo Alcalde/sa ou Presidente/Presidenta da entidade a solicitude de alta (4) que figura na ficha do servizo no 
apartado “Contidos relacionados” (3) e remitila ao CAU (cau-periferico@xunta.es ou Fax: 981 545452).  

2. Unha vez recibida a solicitude na Xunta, os administradores do portal lle asignará o permiso de “Transparencia” (que permite a edición do espazo 
de transparencia da entidade local) aos usuarios alcalde/sa, presidente/a e secretario/a da entidade local, os cales poderán editar o contido do 
espazo ou  asignarlle o permiso a outros usuarios da súa entidade local (a través da xestión de usuarios do portal, ver Mini guía Xestión de 
usuarios) para que xestionen eles o espazo. 

3. O espazo de transparencia da entidade local non será público (visible na parte pública de EidoLocal) ata que, unha vez cargada a información 
pola entidade local no seu espazo transparencia de EidoLocal, a entidade o solicite ao CAU mediante modelo (4) dispoñible en EidoLocal na 
ficha do servizo “Espazo Transparencia”(3). 

mailto:cau-periferico@xunta.es
mailto:cau-periferico@xunta.es
mailto:cau-periferico@xunta.es
mailto:cau-periferico@xunta.es
mailto:cau-periferico@xunta.es


3 Acceso ao Espazo de transparencia 

Para calquera cidadán acceder ao "Espazo de transparencia” publicado por unha entidade local, debe premer sobre a opción “Guía local” que se 
atopa no menú principal na cabeceira do portal, tal e como aparece na imaxe seguinte (1). Xa na Guía Local, o usuario poderá utilizar os 
diferentes modos de busca para acceder á entidade local que lle interese (ver Mini guía da Guía local). Na ficha da entidade local o usuario 
deberá premer na pestana de “Transparencia” (2) visualizándose o espazo de transparencia correspondente a esta entidade. 

Para  que apareza esta 
pestana, a entidade local 
deberá ter dado de alta o 
servizo e publicado o seu 
“Espazo transparencia” 

previamente (ver ficha 2) 



Estrutura da información no espazo 4 

Premendo en cada unha das pestanas de cores do menú principal do espazo transparencia dunha entidade local (1) o 
usuario poderá acceder as diferentes seis seccións nas que está dividido o espazo que se corresponden coas seis áreas de 
actividade mais importantes das entidades locais. 
 

 
 

 
AREAS DE ACTIVIDADE DUNHA ENTIDADE 
LOCAL (seccións do espazo): 
 
1. Institución, organización, planificación e 

persoal 
2. Altos cargos e persoal directivo 
3. Xurídica e patrimonial 
4. Contratación, convenios e subvencións 
5. Económica, financeira e  orzamentaria 
6. Servizos e procedementos   
 
Dentro de cada unha de elas o usuario  
poderá acceder ás subseccións nas que se 
dividen cada unha das seis áreas de 
actividade (2). En  cada subsección os 
usuarios terán acceso a documentación ou 
a ligazóns con información concreta (3). 



Xestión do espazo: enlace á web da entidade 

Para as entidades locais, o "Espazo de transparencia",  proporciona un 
espazo propio onde poden publicar, actualizar, complementar, organizar 
e modificar a información referida á súa actividade. Para xestionar a 
información deste espazo, os usuarios rexistrados no portal EidoLocal que 
dispoñan do permiso de “Transparencia” deberán acceder á ficha da súa 
entidade local na Guía Local e premer o botón       que activará a edición 
da solapa “Transparencia” . 

A  Editar/engadir a dirección web do portal de 

transparencia propio da entidade local 
 
Dende a pantalla de “edición” da pantalla inicial do espazo o 
usuario poderá  editar e engadir a EidoLocal a dirección web 
do Portal de Transparencia da propia entidade local (se 
dispoñe del) : os pasos a seguir son os seguintes: 

1. Premer na icona de editar             despregándose  
así unha pequena pantalla.   

2. Engadir título (por exemplo: Web transparencia). 
3. Engadir a URL completa. 
4. Premer  no botón “Gardar”. 

 
Neste caso xa non será preciso incorporar documentación nas 
distintas seccións, e por iso  deixarán de visualizarse  no 
espazo e se visualizaría a pantalla deste  xeito (5).  
 
Unha vez que temos incorporada a URL  habilitarase a opción 
de eliminar contido ademais do da propia edición. 
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B  Editar/engadir a ordenanza de transparencia da 

entidade local 
 
Dende a pantalla de “edición” da pantalla inicial  do 
espazo o usuario poderá  editar e engadir a ordenanza 
de Transparencia da propia entidade local (se dispoñe 
dela) os pasos a seguir son os seguintes: 
 

1. Premer na icona de editar         
despregándose así  unha pequena pantalla. 

2. Engadir o título da ordenanza. 
3. Engadir o documento premendo no botón 

“Examinar” e seleccionar o documento que 
desexa engadir (a tipoloxía de documentos 
que se pode subir é PDF, RTF, ODT, TXT e 
ODS) . 

4. Premer  no botón “Gardar”. 
 

Se a entidade local dispón de ordenanza de 
Transparencia visualizarase na pantalla de inicio do 
espazo (5). 
 
Unha vez que temos incorporada a ordenanza 
habilitarase a opción de eliminar contido  ademais do da 
propia edición. Basta con premer na icona corresponde 
para editar de novo o contido ou modificalo. 
 
 

 
 

Xestión do espazo: ordenanza de transparencia 
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D  Modificación do texto “Non hai información 

dispoñible neste momento” 
 
Cando o usuario da entidade local  non editou nin incorporou 
información nalgún dos apartados dos bloques temáticos, ao 
premer  neles ,  aparecerá por defecto o seguinte texto “Non 
hai información dispoñible neste momento”. Este texto tamén 
pode ser editado  premendo na icona de edición           (8) que 
aparece ao carón, cambiando o texto que aparece por defecto 
polo texto desexado (9) e premendo no botón “Gardar “ (10). 

C  Editar as diferentes seccións  que conteñen os 

bloques temáticos 
 
Para editar as seccións e subseccións que conteñen cada un 
dos seis bloques temáticos, o usuario deberá seguir os 
seguintes pasos : 

1. Premer   na icona             para despregar a xanela 
de edición. 

2. Engadir título. 
3. Seleccionar  a tipoloxía (ligazón ou documento). 
4. Incorporar a url ou o documento segundo 

proceda (dependendo da tipoloxía elixida). 
5. Premer no botón “Gardar”. 

 
A ligazón ou o documento se visualizarán na pantalla (6). 
 
Unha vez incorporada a ligazón ou documento habilitarase a 
opción de eliminar contido ademais do da propia edición. 
Basta con premer na icona corresponde para editar de novo 
o contido ou modificalo (7). 

Xestión do espazo: seccións e subseccións 
 



8 Enlace ao Espazo transparencia de EidoLocal 
dende outra web 

Unha entidade local poderá enlazar dende unha web propia ao “Espazo transparencia” de Eidolocal simplemente copiando a url que aparece no 
navegador cando está visualizándose a solapa “Transparencia” da ficha da Guía Local correspondente a súa entidade local. É dicir, premer sobre a 
opción “Guía local” que se atopa no menú principal na cabeceira do portal, tal e como aparece na imaxe seguinte (1). Xa na Guía Local, o 
usuario poderá utilizar os diferentes  modos de busca para acceder á entidade local que lle interese (ver Mini guía da Guía local). Na ficha da súa 
entidade local o usuario deberá premer na pestana de “Transparencia” (2) visualizándose o espazo transparencia correspondente. Unha vez 
situado no espazo transparencia o enderezo completo que aparece no navegador será o correspondente ao “Espazo transparencia” da súa 
entidade. 
 

Copiar este enderezo 
completo no código da páxina 

dende a que se desexe 
chamar ao Espazo 

Transparencia de Eidolocal 


