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A institución do Valedor do
Pobo, creada e organizada pola
Lei 6/1984, do 5 de xuño, entrou
en funcionamento no segundo tri-
mestre do ano 1990, durante a III
lexislatura.

O Valedor do Pobo, no seu
informe anual correspondente ó
ano 1991, fixo consta-la necesida-
de de acomete-la modificación da
lei facendo uso das facultades que
ten atribuídas na súa disposición
final. Este é un dos motivos da
presente modificación.

Pero existen outros. Entre eles
pódese citar:

— A necesidade de adecua-la
súa organización e funcionamento
á Lei 36/1985, do 6 de novembro,
que regula as prerrogativas e
garantías de figuras semellantes ó
Defensor do Pobo e o réxime de
colaboración e coordinación delas,
e á sentencia do Tribunal Constitu-
cional número 157/1988, do 15 de
setembro.

— A aprobación do Estatuto do
Defensor do Pobo europeo, por
decisión do Consello o día 6 de
febreiro de 1994.

— E, por último, o propósito de
corrixi-las disfuncións postas de

manifesto pola interpretación e
aplicación das normas vixentes
nos últimos anos de funcionamen-
to da institución.

Cada un destes motivos xustifi-
ca as modificacións propostas:

— A nova redacción dos artigos
1.3, 8, 9, 13, 16.1, 16.3, 16.4, 34 e
37.2, así como a creación do título
V e dos artigos 38, 39 e 40, dan
resposta á petición do Valedor do
Pobo, feita no seu informe anual, ó
contido da Lei estatal 36/1985 e á
sentencia do Tribunal Constitucio-
nal 157/1988.

— As adicións incorporadas ós
artigos 18, 22.2 e 29.2 recollen
algunhas novidades establecidas
no Estatuto do Defensor do Pobo
europeo.

— E os restantes artigos que se
modifican supoñen a translación
de solucións axeitadas a cuestións
suscitadas na interpretación e apli-
cación das normas vixentes que se
estimen merecentes da súa regula-
ción legal.

Con este texto dáse cumprimen-
to ó mandato da Cámara, que esti-
mou oportuno utiliza-la canle do
artigo 126 do Regulamento do
Parlamento para exerce-la iniciati-
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va lexislativa tendente á modifica-
ción da Lei autonómica 6/1984, do
5 de xuño.

Por todo o exposto, o Parlamen-
to de Galicia aprobou e eu, de con-
formidade co artigo 13.2 do Esta-
tuto de Galicia e co artigo 24 da
Lei 1/1983, do 22 de febreiro,
reguladora da Xunta e do seu pre-
sidente, promulgo, en nome de El-
-Rei, a Lei para a modificación da
Lei 6/1984, do 5 de xuño, do Vale-
dor do Pobo.

Artigo primeiro

Modifícanse os artigos 1.1 e 1.3,
5.3 e 5.4, 8 in fine, 9.1 e 9.3, 10,
12, 13, 16.1, 16.3 e 16.4, 18.1,
22.2, 29, 34 e 37.2 da Lei 6/1984,
do 5 de xuño, do Valedor do Pobo,
que quedan redactados nos seguin-
tes termos:

«Artigo 1.1

O Valedor do Pobo é o alto
comisionado do Parlamento de
Galicia para a defensa, no ámbito
territorial da Comunidade Autóno-
ma, dos dereitos fundamentais e
das liberdades públicas recoñeci-
dos na Constitución e para o exer-
cicio das demais funcións que esta
lei lle atribúe.»

«Artigo 1.3

Para estes fins, e en exercicio
das funcións que lle encomendan
o Estatuto de autonomía e a pre-
sente lei, o Valedor do Pobo
poderá supervisa-la actividade da
Administración da Comunidade
Autónoma galega e dos seus entes

e empresas públicas ou depen-
dentes, así como a da Administra-
ción local naquelas materias que
son competencia da nosa Comu-
nidade.»

«Artigo 5.3

Vacante o cargo, iniciarase, no
prazo non superior a un mes, o
procedemento para a elección dun
novo Valedor do Pobo.

Se a causa do cesamento fose a
expiración do seu nomeamento, o
Valedor do Pobo seguirá no
desempeño do seu cargo con pró-
rroga de funcións ata que se pro-
duza a nova elección.»

«Artigo 5.4

Nos demais supostos, a Comi-
sión de Peticións poderá acordar
por maioría simple, mentres non
se cubra a vacante, o desempeño
das funcións do Valedor do Pobo
polos vicevaledores, interinamen-
te, na súa propia orde.»

«Artigo 8

O Valedor do Pobo estará auxi-
liado por dous vicevaledores, pri-
meiro e segundo, nos que poderá
delega-las súas funcións, e que o
substituirán pola súa orde, no exer-
cicio destas, segundo o disposto no
artigo 5.4 da presente lei.»

«Artigo 9.1

A Comisión de Peticións, por
iniciativa dos grupos parlamenta-
rios, propoñeralle ó Valedor do
Pobo o nomeamento dos dous
vicevaledores. Correspóndelle ó
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Valedor do Pobo o seu nomeamen-
to e mailo seu cesamento.»

«Artigo 9.3

Os vicevaledores deberán reuni-
-las condicións establecidas no
artigo 3.1, gozarán durante o exer-
cicio das súas funcións de tódalas
prerrogativas e garantías recoñeci-
das no artigo 6 e estarán sometidos
ó réxime de incompatibilidades
preceptuado no artigo 7 da presen-
te lei.»

«Artigo 10

1. O persoal ó servicio do
Valedor do Pobo considerarase
persoal ó servicio do Parlamento
mentres permaneza no exercicio
das súas funcións. Dependerá
orgánica, funcional e disciplina-
riamente do Valedor do Pobo e
rexerase polas normas de réxime
interior previstas na disposición
adicional e, con carácter supleto-
rio, polo Estatuto de persoal do
Parlamento de Galicia.

2. O cadro de persoal será apro-
bado pola Mesa do Parlamento por
proposta do Valedor do Pobo.
Dentro do dito cadro o valedor
poderá designar libremente os ase-
sores necesarios para o exercicio
das súas funcións e con suxeición
ós límites presupostarios. O
demais persoal deberá reuni-la
condición previa de funcionario 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.

3. Os funcionarios provenientes
das administracións públicas gale-
gas, parlamentaria, local e da
Comunidade Autónoma, adscritos
á oficina do Valedor do Pobo,
terán dereito a ser declarados na
situación administrativa de servi-
cios especiais na súa Administra-
ción de orixe, agás os que se incor-
poren por concurso público, que
pasaran á situación prevista no
artigo 54 da Lei da función públi-
ca de Galicia.»

«Artigo 12

1. A dotación económica nece-
saria para o funcionamento da ins-
titución constituirá unha partida do
presuposto do Parlamento de Gali-
cia e a súa elaboración correspón-
delle ó Valedor do Pobo. Remitirá-
selle á Mesa do Parlamento para a
súa aprobación e integración no
presuposto do Parlamento.

2. A autorización dos gastos e a
ordenación dos pagamentos corres-
ponderanlle ó Valedor do Pobo, e
poderá delegalas nun vicevaledor, e
os réximes de contabilidade, inter-
vención, contratación e adquisición
de bens e dereitos serán os que
rexan no Parlamento de Galicia.»

«Artigo 13

O Valedor do Pobo, de oficio ou
a instancia de parte, poderá iniciar
e proseguir calquera investigación
sobre:

a) Os actos e as resolucións da
Administración pública da Comu-
nidade Autónoma e dos seus
axentes. 
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b) Os actos e as resolucións da
Administración local, incluídos os
seus organismos autónomos, así
como as empresas e entes públicos
ou participados que dela depen-
dan, no ámbito das competencias
que lle correspondan á Comunida-
de Autónoma, de conformidade co
Estatuto de autonomía e coa lexis-
lación vixente.

c) Os servicios xestionados por
persoas físicas ou xurídicas
mediante concesión administrativa
e, en xeral, calquera organismo ou
entidade pública ou privada que
realice funcións de servicio públi-
co e se atope suxeita a calquera
tipo de tutela naquilo que afecte ás
materias integradas nas competen-
cias da Comunidade Autónoma,
de conformidade co establecido no
Estatuto de autonomía de Galicia e
na lexislación vixente.

d) Se é o caso, as materias que
sexan obxecto de transferencia ou
delegación, ó abeiro do que dis-
poñen os apartados primeiro e
segundo do artigo 150 da Consti-
tución, tanto no caso de que a
Comunidade Autónoma as admi-
nistre como asunto propio coma
no suposto de administración
comisionada.»

«Artigo 16

1. O Valedor do Pobo, de oficio
ou a instancia de parte, poderá
supervisa-la actividade da Admi-
nistración da Comunidade Autó-
noma galega para garanti-lo res-
pecto dos dereitos comprendidos
no título I da Constitución e o seu

sometemento pleno á lei e ó derei-
to. Con este mesmo fin poderá
asemade supervisa-la actividade
da Administración local no ámbito
das competencias que o Estatuto
de autonomía e a lexislación
vixente lle confiren á Comunidade
Autónoma.

3. Respecto das demais admi-
nistracións públicas exercerá as
funcións que lle correspondan den-
tro dos principios de coordinación,
cooperación e colaboración esta-
blecidos no artigo 12 da Lei orgá-
nica 3/1981, do 6 de abril, e na Lei
36/1985, do 6 de novembro.

4. Suprimido.»

«Artigo 18.1

Toda queixa dirixida ó Valedor
do Pobo deberá ser formulada por
escrito no que conste a identifica-
ción, o domicilio ou o enderezo
do peticionario e se relate o feito
que a motiva. Irá subscrita ou asi-
nada polo solicitante, que pode
pedir que a súa solicitude sexa
confidencial.»

«Artigo 22.2

A negativa ou neglixencia de
calquera organismo, funcionario
ou dos seus superiores responsa-
bles ó envío dos informes solicita-
dos poderá ser considerada polo
Valedor do Pobo de Galicia como
hostil e entorpecedora das súas
funcións, facéndoa pública de
inmediato e destacando tal cualifi-
cación no seu informe anual ou
especial, se é o caso, ó Parlamen-
to. Tamén poñerá os ditos feitos en
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coñecemento do seu superior
xerárquico, informando sobre o
seu comportamento por se fose
susceptible de corrección discipli-
naria.»

«Artigo 29

1. O Valedor do Pobo poderá
suxerirlle á Administración públi-
ca a modificación dos criterios uti-
lizados na producción 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 admi-
nistrativos.»

«Artigo 34

O Valedor do Pobo informará ó
interesado ou, se é o caso, ó depu-
tado ou ás comisións a que se refi-
re o artigo 14 desta lei do resulta-
do das súas investigacións, así
como da resposta que lle dese a
Administración ou os funcionarios
implicados, agás que pola súa
natureza aqueles fosen considera-
das, de acordo coa lei, de carácter
reservado ou declaradas secretas.
Así mesmo, cando acorde non
intervir, informará razoando a súa
decisión.»

«Artigo 37.2

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.»

Artigo segundo

Modifícanse os enunciados do
título I e do capítulo I, do capítulo
I do título II, e do título IV, e créa-
se un novo título V coa adición dos
artigos 38, 39 e 40, nos termos
seguintes:

«Título I.—Status da institu-
ción. 

Capítulo I.—Carácter, elección,
nomeamento e cesamento.»

«Título II

Capítulo I.—Vicevaledores e
persoal.»

«Título IV.—Dos informes ó
Parlamento.»

«Título V.—Das relacións co
Defensor do Pobo e cos comisio-
nados de parlamentos ou de asem-
bleas lexislativas autonómicas.»

«Artigo 38

1. Correspóndelle ó Valedor do
Pobo o exercicio das facultades de
investigación en relación coas ins-
titucións e cos organismos referi-
dos no artigo 13, sen prexuízo das
que lle poidan corresponder ó
Defensor do Pobo 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 do Pobo
acordos de coordinación e colabo-
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ración entrámbalas dúas institu-
cións, segundo o previsto nas
mencionadas leis.

Para a validez e vixencia de tales
acordos, será preceptiva a súa rati-
ficación pola Comisión de Peti-
cións 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 quei-
xas ou denuncias referentes a
ámbitos das administracións pú-
blicas que non son competencia da
Comunidade Autónoma galega,
daralle conta delas ó Defensor do
Pobo. Notificaralle igualmente de
oficio aquelas infraccións ou irre-
gularidades que el observase.»

«Artigo 39

O Valedor do Pobo, de oficio ou
a instancia de parte, poderá diri-
xirse motivadamente ó Defensor
do Pobo solicitándolle que este, en
defensa de lexítimos intereses dos
cidadáns e sempre que o considere
oportuno:

a) Interpoña ou exercite o recur-
so de inconstitucionalidade ou o
de amparo.

b) Dirixa recomendacións ós
órganos xerais do Estado cando as

deficiencias no funcionamento dos
órganos ou das entidades a que se
refire o artigo 13 desta lei deriven
de normas de competencia estatal
ou sexan orixinadas polo deficien-
te funcionamento da Administra-
ción central do Estado.»

«Artigo 40

O Valedor do Pobo poderá diri-
xirse ós comisionados parlamen-
tarios doutras comunidades autó-
nomas cando necesite a súa
colaboración para o exercicio das
súas funcións. Así mesmo, para
coordinar actuacións conxuntas
que excedan do ámbito territo-
rial.»

Disposición derradeira

A modificación da Lei 6/1984,
do 5 de xuño, aprobada pola pre-
sente lei, entrará en vigor ó día
seguinte da súa publicación no
Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 18 de
xullo de 1994

Manuel Fraga Iribarne
Presidente
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