Manual de Transparencia

Como facilitar o acceso á información pública?
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PRESENTACIÓN
A transparencia e a participación son dous principios fundamentais recollidos na Constitución
Española en forma de dereitos:
"A comunicar ou recibir libremente información veraz por calquera medio de
difusión" (Artigo 20.1.d).
"A participar nos asuntos públicos, directamente (...)" (Artigo 23.1).
"Acceso da cidadanía aos arquivos e rexistros administrativos, salvo no que
afecte á seguridade e defensa do Estado, a investigación dos delitos e a
intimidade das persoas" (Artigo 105.b).

Estes dereitos dan a posibilidade de solicitar ao Concello de Cangas (de aquí en diante Concello)
de solicitar a información que obra no seu poder, tendo carácter universal e podendo exercerse
de modo autónomo, libre e sen distinción, por todas as persoas.
A Lei 19/2013, de 9 de decembro, aproba a lei de transparencia, acceso á información pública e
bo goberno e revela a necesidade de iniciar a efectiva implantación no noso Concello das
medidas propias dos gobernos locais transparentes, para seguir avanzando no chamado
goberno aberto.
De acordo co seu compromiso de difusión, dende a Concellaría de Participación veciñal,
Transparencia e Asociacionismo preséntase este manual explicativo sobre a
Ordenanza reguladora da transparencia, acceso á información pública
e reutilización de datos do Concello de Cangas” (de aquí en diante
Ordenanza).

4

OBXECTIVOS
Este manual ten como obxectivo ser unha ferramenta que facilite o exercicio do dereito de
reutilización e acceso á información pública a todas as persoas que así o requiran. Contén as
claves necesarias para poder exercer o dereito de acceso á información pública e reutilización
de datos, obter información sobre os órganos que están suxeitos ao cumprimento da presente
Ordenanza, coñecer as vías para requirir información, condicións e prazos, ademais de que
información pode ser reutilizada e de que modo, entre outros aspectos.

QUE É O DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN?
Os órganos do Estado teñen a obriga de publicar información de maneira permanente,
accesible e actualizada nos sitios Web institucionais, sen mediar requirimento algún por parte
da cidadanía. Porén os medios que se empregarán para acceder a información serán
preferentemente electrónicos.

PRINCIPIOS XERAIS

Estas disposicións serán de aplicación ao Concello de Cangas, organismos autónomos ou
entidades públicas dependentes do mesmo, sociedades mercantís en cuxo capital social a
participación das entidades antes nomeadas sexa superior ao 50%, as fundacións de iniciativa
pública local ou de participación maioritaria do Concello e as asociacións constituídas polo
Concello ou organismos e entidades previstas no artigo 2 da Ordenanza.
Asemade, aplicarase a calquera persoa física ou xurídica que preste servizos públicos ou exerza
competencias administrativas de titularidade local e as persoas e empresas adxudicatarias de
contratos administrativos.
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ÁREAS
A Ordenanza esixe ao Concello publicar e actualizar a información pública cuxo coñecemento
sexa relevante para a cidadanía, estruturada en 7 áreas:

Institucional, organizativa, planificación e persoal
Altos cargos e persoas que exercen a máxima
responsabilidade
Xurídica e patrimonial
Contratación, convenios e subvencións
Económica, financeira e orzamentaria
Servizos e procedementos
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Urbanismo e Medio Ambiente

PRINCIPIOS XERAIS

Acceso universal
Acceso inmediato
e por medios
electrónicos

Reutilización

Veraz, fidedigna,
actualizada e
comprensible.

Publicidade activa

Carácter público

INFORMACIÓN

Compromiso do
servizo

DEREITOS DAS PERSOAS

- A acceder á información.
- A ser informados acerca dos documentos que conteñen a información solicitada.
- A ser asistidas na busca de información.
- A recibir asesoramento adecuado.
- A recibir a información solicitada dentro dos prazos e na forma ou formato elixido.
- A coñecer as razóns en que se fundamenta a denegación do acceso á información.
- A obter a información solicitada de forma gratuíta, se é o caso.
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OBRIGAS DE TRANSPARENCIA, REUTILIZACIÓN E ACCESO Á INFORMACIÓN

...................................................................................................................................

Elaborar, manter actualizada e
difundir a información, a través da
web ou sedes electrónicas, e
facilitar o acceso á mesma.

Elaborar, manter actualizado e
difundir
un
catálogo
con
indicacións claras de onde pode
encontrarse a información.

............................................................................................................................................................................
Establecer e manter medios de
consulta adecuados á información
solicitada.

Publicar a información dunha
maneira clara, estruturada e
entendible.

............................................................................................................................................................................
Difundir os dereitos que recoñece
a Ordenanza ás persoas e asesorar
ás mesmas para o seu correcto
exercicio, asistíndoas na busca de
información.

Publicar e difundir a información
relativa ao contido de acceso á
información, ao procedemento
para o seu exercicio e ao órgano
competente para resolver.

............................................................................................................................................................................
Publicar e difundir a información
relativa a termos de reutilización
da información de forma clara e
precisa para a cidadanía.

Facilitar a súa localización e
divulgación, así como a súa
accesibilidade, interoperabilidade
e calidade.

............................................................................................................................................................................
Facilitar a información solicitada
nos prazos máximos e na forma e
formato elixido.

Publicar guías informativas sobre
procedementos administrativos,
servizos e prestacións da súa
competencia.

............................................................................................................................................................................
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Publicar as directrices, instrucións,
circulares e as respostas a
consultas previas, así como a
información que sexa solicitada
con maior frecuencia.

COMO REALIZAR UNHA SOLICITUDE?
MEDIOS

FORMULARIO PAPEL
Formulario impreso que se debe
completar para que a solicitude
sexa xestionada.

VÍA WEB
Pode realizarse a consulta de
información a través do portal de
Transparencia da Información do
Concello.

PASOS
1. Consultar no portal de Transparencia
do Concello se a información requirida
xa está publicada.

2. Descargar na web www.cangas.gal
ou recoller no propio Concello o
formulario de solicitude.

3. Cubrir o formulario con todos os
datos obrigatorios:
- Identidade persoa solicitante.
- Identificación da información solicitada.
- Órgano ou entidade ao que se solicita a información.
- Enderezo de contacto, preferentemente electrónico.

4. Presentación da solicitude no
Rexistro Xeral do Concello

9

PRAZOS PARA RESPONDER
O organismo que recibe a solicitude de información ten un prazo máximo de 30 días hábiles
desde a súa recepción para responder, xa sexa entregando a información ou denegando o
acceso á mesma.
En caso de que o organismo que recibiu a solicitude non sexa competente para responder, este
será o encargado de derivala ao órgano que corresponda, informando desta circunstancia á
persoa solicitante. Unha vez que o servizo competente reciba o requirimento comeza a correr o
prazo legal de 30 días hábiles.
Este prazo poderase ampliar por outro mes no caso de que o volume ou a complexidade da
información que se solicita así o fagan necesario e logo de notificarllo a persoa solicitante.
Transcorrido o prazo máximo para resolver sen ter resposta, entenderase que a solicitude foi
desestimada.

RESPOSTAS DO CONCELLO
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1

Entregar a información solicitada na forma e formato que a persoa solicitante indicara. O
acceso á información será gratuíto, podendo establecer exaccións para permitir cubrir os
custes do servizo ou actividade. Cando se establezan exaccións para a reutilización de
información pública, incluiranse na web ou sede electrónica do Concello.

2

Comunicar á persoa solicitante a fonte, lugar e forma na que pode ter acceso á información,
cando a información xa se encontra a disposición permanente do público no portal de
Transparencia, na web, ou en medios impresos.

3

Negarse a entregar a información solicitada. Esta negativa debe ser fundada, especificando
por escrito a causa legal e as razóns que motivaron a decisión e notificando á persoa
solicitante ao respecto.

4

Consultar ás terceiras persoas involucradas. Se a información solicitada pode afectar dereitos
ou intereses de terceiros, debidamente identificados, concederáselles un prazo de quince
días para que poidan realizar as alegacións oportunas. A persoa solicitante deberá ser
informada desta circunstancia, así como da suspensión do prazo para ditar resolución ata
que se reciban as alegacións ou transcorra o prazo para a súa presentación.

NOTIFICACIÓN E ENTREGA
A resolución en que se conceda ou denegue o acceso á información
pública notificarase á persoa solicitante e aos terceiros titulares de dereitos
e intereses afectados que así o solicitaran, coa maior celeridade posible e no
prazo máximo de 30 días hábiles desde a súa recepción polo órgano
competente.
Ademais, poderase solicitar que a entrega da información se realice por
correo electrónico, indicando na solicitude un email habilitado.

LÍMITES AO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN

A información poderá ser limitada, total ou parcialmente, ademais de nos
supostos recollidos no artigo 14.1 da Lei 19/2013, do 9 de decembro, en
relación co exercicio delegado de competencias estatais e autonómicas,
segundo prevexa a norma de delegación ou respecto calquera
información que posúa o Concello e que puidera afectar a competencias
propias ou exclusivas doutra administración, cuxo dereito de acceso
estea igualmente limitado polas leis.

!

Só se denegará o acceso á información cando vulnere a protección de
datos persoais, previa resolución motivada e proporcionada, quede
acreditado o prexuízo para aquelas materias e non exista un interese
público ou privado superior que xustifique o acceso.
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QUE É A REUTILIZACIÓN DA INFORMACIÓN?
Enténdese por reutilización o uso da información e dos documentos que obran en poder da
entidade local e os seus organismos vinculados, por persoas físicas ou xurídicas, con fins
comerciais ou non comerciais, sempre que dito uso non constitúa unha actividade
administrativa pública.

QUE INFORMACIÓN PODE SER REUTILIZADA?
Con carácter xeral, toda a información publicada ou posta a disposición será accesible e
susceptible de reutilización, sen necesidade de autorización previa e de xeito gratuíto, salvo que
nela se faga constar o contrario.
A reutilización da información regulada nesta Ordenanza non se aplica aos documentos
sometidos a dereitos de propiedade intelectual ou industrial especialmente por parte de
terceiras persoas.

CONDICIÓNS DA REUTILIZACIÓN

.................................................

O contido non poderá ser alterado dando
lugar a interpretacións incorrectas.

Citar a entidade que orixinariamente
publicou a información como fonte e
mencionar expresamente a data da última
actualización da información reutilizada.

............................................................................................................................................................................
Conservaranse os elementos que garantan
a calidade da información, sempre que non
resulte incompatible coa súa reutilización.

Na mesma sección da páxina web ou sede
electrónica na que se publique a
información, publicaranse as condicións
xerais para a reutilización.

............................................................................................................................................................................
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Non se dará a entender de ningún modo que a entidade que orixinariamente publicou a
información patrocina, colabora ou apoia o produto, servizo, proxecto ou acción no que se
enmarque a reutilización, aínda que esta colaboración exista.

PRAZOS PARA RESPONDER
O órgano competente resolverá as solicitudes no prazo máximo dun mes dende a recepción da
solicitude, podendo ampliar o prazo outros quince días pola complexidade da información
solicitada. Neste caso, deberá informarse á persoa solicitante da ampliación do prazo, así como
das razóns que o xustifican.
Se no prazo máximo previsto non se ditase resolución expresa, a persoa solicitante poderá
entender desestimada a súa solicitude.

RECLAMACIÓNS E RÉXIME SANCIONADOR
As persoas que consideren que non está dispoñible unha información de carácter público que
debería estar publicada, poderán cursar queixa ante o órgano competente a través do sistema
de avisos, queixas e suxestións. Nun prazo máximo de 10 días desde que se rexistre a
reclamación, dito órgano deberá realizar a comunicación correspondente.
Fronte a toda resolución, acto ou omisión do órgano competente, as persoas interesadas
poderán interpoñer reclamación ante o Concello de Transparencia e Bo Goberno ou ante o
órgano independente que estableza a Comunidade Autónoma de Galicia, con carácter
potestativo e previo a súa impugnación en vía contencioso-administrativa.
Ademais, no artigo 34 da Ordenanza poden consultarse as infraccións e sancións derivadas do
mal uso da información.
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