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Portal de transparencia local de Galicia 



1 Características do portal 

 
 

 Proporciona unha visión xeral do exercicio de transparencia na 
Administración local galega. 
 

 Posibilita a ampliación da transparencia da actividade pública local, 
facilitando a súa consulta dunha forma clara, estruturada, entendible e de 
fácil acceso fomentando o achegamento á cidadanía das institucións, como 
unha ferramenta de mellora da calidade democrática.  
 

 Facilita a presentación das solicitudes de acceso á información pública na 
respectiva entidade local, así como unha serie de manuais, guías prácticas, 
preguntas frecuentes e outros documentos de interese local, coa finalidade 
de fomentar a capacitación, a cultura e os valores propios da transparencia na 
administración local por ser a administración máis próxima á cidadanía. 
 

 É unha plataforma de configuración flexible pois adáptase ás distintas 
necesidades das entidades locais: 

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

 
 As entidades locais que teñan a información publicada noutras 

webs de forma non estruturada, poderán utilizar o portal de 
transparencia de entidade local de Eidolocal para publicala dunha 
forma organizada. 
 

 As entidades locais que non dispoñan de ningún medio para 
publicar a información, poderán habilitar o seu portal de 
transparencia en Eidolocal cumprimentando as áreas, seccións e 
subseccións dunha plantilla/estrutura de portal de transparencia 
que se lle facilita en Eidolocal. 

 
 

Características/vantaxes: 

O “Portal de transparencia local de Galicia" é un portal que pretende concentrar toda a información relacionada coa transparencia na 
Administración Local galega de cara ao cidadán, ao mesmo tempo que pon a disposición das entidades locais galegas unha plataforma 
gratuíta na que poidan publicar o seu propio portal de transparencia con toda a información en materia de transparencia que esixe tanto 
a lexislación estatal como as normas sectoriais do ámbito local e as recomendacións e boas prácticas das principais organizacións en 
materia de transparencia.  



2 Como acceder ao portal 

Para acceder ao “Portal de transparencia local de Galicia” debe premer na opción de “Transparencia” do menú principal de Eidolocal (1) . 
Unha vez situado neste portal, para consultar o portal de transparencia publicado por unha entidade local en concreto, deberá premer no mapa no concello 
que desexe (2) visualizándose o portal de transparencia correspondente a esta entidade local ou poderá utilizar a lista de valores para filtrar por tipo de 
entidade local e buscar, na listaxe que se xera, a entidade local que desexe (3). Premendo nela se visualizará o portal de transparencia da correspondente 
entidade local. 

Nesta portada ademais de acceder aos 
portais de transparencia das distintas  
entidades locais pode consultar toda a 

normativa e documentación 
relacionada con transparencia local  e 

realizar suxestión  cubrindo o 
formulario que pode atopar aquí. 

No Portal de transparencia  local de Galicia 
ademais de acceder aos portais de 

transparencia das distintas  entidades 
locais,  pode consultar toda a normativa e 

documentación (4) relacionada coa 
transparencia local  e realizar suxestións de 
mellora do portal cubrindo un formulario 

en liña. (5)  



Portal de transparencia dunha entidade local: publicidade 
activa 3 

O portal de transparencia dunha entidade local creado no Eidolocal está estruturado en dúas áreas principais:  
• Publicidade activa. 
• Acceso á información pública.  
 
A sección de publicidade activa recolle, segundo se di na Lei 19/2013, de 9 de decembro de transparencia, acceso a información pública 
e bo goberno, a información que a entidade local terá que difundir sen esperar unha solicitude concreta dos cidadáns. 
 
Os portais de transparencia das entidades locais que están enlazados no Eidolocal pero aloxados noutras plataformas teñen deseños e 
estruturas propios. 

AREAS DE ACTIVIDADE DUNHA ENTIDADE 
LOCAL (seccións da área de publicidade 
activa): 
 
1. Información institucional e organizativa. 
2. Información orzamentaria, rendición de 

contas, información fiscal e patrimonial. 
3. Información en materia de persoal. 
4. Información de relevancia xurídica. 
5. Información en materia contractual. 
6. Subvencións, convenios e encomendas de 

xestión. 
7. Urbanismo e medio ambiente. 
8. Planificación, procedementos e servizos. 
9. Participación cidadán. 
10. Bo goberno local. 

 
Dentro de cada sección (1) poderase acceder ás 
subseccións nas que se dividen cada unha delas 
(2). En cada sección ou subsección estará 
dispoñible documentación publicada pola 
entidade ou ligazóns a outras páxinas web onde 
figure a información correspondente (3). 



Portal de transparencia dunha entidade local: acceso á 
información pública 4 

O portal de transparencia dunha entidade local creado en Eidolocal está estruturado en dúas seccións principais: publicidade activa e 
acceso á información pública.  
A sección de acceso á información pública ten o obxecto de  facilitar o exercicio do dereito de acceso a esta información.   

Esta sección está dividida nos seguintes apartados : 
 
1. Presenta a túa solicitude. Neste apartado poderá obter información de como pode presentar unha solicitude de acceso á información publica da entidade local de xeito 

presencial podendo descargarse o modelo de solicitude ou ben de xeito electrónico, accedendo á web/sede electrónica da entidade local onde poderá facer a solicitude 
en liña (se ten dispoñible este servizo). 

2. Consulta o estado de tramitación. Neste apartado poderá coñecer o estado no que se atopa a súa solicitude de información accedendo á web/sede electrónica da 
entidade local (se ten dispoñible este servizo). 

3. Comisión de transparencia. Acceso á páxina web da Comisión de transparencia de Galicia, órgano encargado de resolver as reclamacións en materia de acceso á 
información pública. 

4. Preguntas frecuentes. Neste apartado poderá atopar resposta a preguntas  específicas  acerca  do exercicio do dereito á solicitude da información  pública. 
5. Estatísticas e resolucións publicadas  pola  entidade local acerca do seu cumprimento do deber de transparencia. 

 
Finalmente tamén, no portal de transparencia de cada entidade local, se ofrece a seguinte información: 
 
1. Achegas e suxestións. Neste apartado facilitarase a información de como facer chegar á entidade local as mesmas .   
2. FAQ´s: como funciona o portal?. Neste apartado poderá atopar resposta a preguntas xerais e específicas relacionadas coa información existente no portal de 

transparencia da entidade local. 
3. Guía rápida uso portal. Guía rápida explicativa de como funciona o portal de transparencia dunha entidade local e as súas distintas  áreas, seccións e subseccións. 
4. Atendémolo/la. Apartado onde figura o teléfono da entidade local de atención ao  cidadán en materia de transparencia. 
 
No portal de transparencia dunha entidade local só estarán visibles os apartados nos que a entidade local publique información. 



Como pode unha entidade local dispoñer dun portal de 
transparencia en Eidolocal 5 

 
Para que unha entidade local poida dispoñer dun portal de transparencia en Eidolocal ou publicar o seu portal de transparencia 
(creado previamente noutra plataforma) é preciso que o alcalde/sa, presidente/a ou o secretario/a da entidade local estean dados 
de alta no portal EidoLocal e se solicite o servizo mediante o modelo (4) dispoñible no área privada de Eidolocal na ficha do 
servizo existente na opción “Servizos” (1) do menú principal de EidoLocal,  en “Servizos”-“Consulta por ÁREAS TIC”- “Aplicacións e 
servizos finais”- “Portal de transparencia local de Galicia”, apartado “Contido relacionado” (3).  
 
Nesta ficha do servizo que figura na ilustración, no apartado de “Información subscrición”(2), descríbese máis detalladamente o 
proceso previo a seguir para habilitar o portal de transparencia da entidade local en Eidolocal. 



Atendémolo 6 

Para calquera dúbida relacionada co 
funcionamento ou información do Portal de 
transparencia local de Galicia o cidadán pode 
poñerse en contacto co 012  
(https://www.xunta.gal/servizo-do-012). 

Para  calquera dúbida relacionada coa información publicada no 
portal de transparencia dunha entidade local concreta o cidadán 
pode poñerse en contacto coa entidade local chamando ao 
teléfono que figura no seu portal de transparencia ou, no seu 
defecto, ao teléfono xeral da entidade que figura na Guía Local 
(https://www.eidolocal.gal/guialocal). 
 

Para solicitar unha entidade local o alta no “Portal de transparencia local de Galicia” ou para dúbidas ou incidencias relacionadas coa 
xestión do seu portal de transparencia nesta plataforma pode contactar co Centro de Atención a usuarios da Xunta de Galicia.  
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