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S U M A R I O*
*Todos os textos das disposicións son consolidados salvo que se indique o contrario.

I. PROXECTO DE LEI DE TRANSPARENCIA E
GOBERNO – BOPG núm. 531 fasc. 1º, 7-10-15.

BO

II. NORMATIVA
Normativa de Galicia
• Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas
prácticas na Administración pública galega (texto consolidado
en castelán).
• Lei 9/1996, do 18 de outubro, de incompatibilidades dos
membros da Xunta de Galicia e altos cargos da Administración
autonómica (texto consolidado en castelán).
• Decreto 205/2008, do 4 de setembro, polo que se regulan os
Rexistros de actividades e de bens patrimoniais de altos cargos da
Xunta de Galicia.
• Orde do 12 de maio de 2009, pola que se aproban os modelos
oficiais de declaración de actividades e declaración de bens
patrimoniais que deben formular os altos cargos da Administración
autonómica.
• Resolución do 8 de setembro de 2014, conxunta da Dirección Xeral
de Avaliación e Reforma Administrativa e da Dirección Xeral da
Función Pública, pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello
da Xunta de Galicia do 24 de xullo de 2014 polo que se aproba o
Código ético institucional da Xunta de Galicia.
• Resolución do 16 de xuño de 2015, da Dirección Xeral de
Avaliación e Reforma Administrativa, pola que se aproba o creación
e posta en funcionamento do Rexistro de Regalos no marco do
Código ético institucional da Xunta de Galicia
• Decreto 94/1991, do 20 de marzo, de réxime disciplinario do
persoal funcionario de Galicia. (texto consolidado en castelán)
• Decreto 126/2006, do 20 de xullo, polo que se regula o Rexistro de
Convenios da Xunta de Galicia.
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• Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros
públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de
decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de
Galicia para o ano 2006.
• Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento
da Administración xeral e o sector público autonómico de Galicia.
• Decreto 230/2008, do 18 de setembro, polo que se establecen as
normas de boas prácticas na utilización dos sistemas de
información da Administración da Comunidade Autónoma de
Galicia.
• Decreto 198/2010, de 2 de decembro, polo que se regula o
desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de
Galicia e nas entidades dela dependentes.
• Orde do 28 de abril de 2011 pola que se regula a edición
electrónica do Diario Oficial de Galicia e se determina a súa posta
en funcionamento.
• Orde do 15 de setembro de 2011, pola que se aproba a posta en
funcionamento da sede electrónica da Xunta de Galicia.
• Decreto 191/2011, do 22 de setembro, de organización e
funcionamento dos rexistros da Administración xeral e das
entidades públicas instrumentais da Comunidade Autónoma de
Galicia.
• Decreto 201/2011, do 13 de outubro, polo que se regula a presenza
da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia
na internet.
• Lei 1/2012, do 29 de febreiro, de medidas temporais en
determinadas materias do emprego público da Comunidade
Autónoma de Galicia (artigo 8).
• Lei 14/2013, do 26 de decembro, de racionalización do sector
público autonómico
• Decreto 73/2014, do 12 de xuño, polo que se crean e regulan os
órganos colexiados con competencias en materia de seguridade da
información e goberno electrónico da Administración xeral e do
sector público autonómico de Galicia
• Programa de impulso democrático da Xunta de Galicia 2015-2016.
• Abert@s. Portal Open Data da Xunta de Galicia
• Rexistro de actividades de altos cargos.
• PcPG: Plataforma de contratos públicos de Galicia
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Normativa estatal
• Lei 37/2007, do 16 de novembro, sobre reutilización da información
do sector público.
• Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e
sustentabilidade financeira. (Capítulo V: Transparencia).
• Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á
información pública e bo goberno.
• Real Decreto 919/2014, do 31 de outubro, polo que se aproba o
estatuto do Consello de Transparencia e Bo Goberno.
• Proxecto de Regulamento da Lei 19/2013 (xuño 2015)
• Lei 3/2015, do 30 de marzo, reguladora do exercicio del alto cargo
da Administración Xeral do Estado.
• Real Decreto 451/2012, do 5 de marzo, polo que se regula o
réxime retributivo dos máximos responsables e directivos no sector
público empresarial e outras entidades.
• Plan estratéxico do Consello de Transparencia e Bo Goberno
2015-2016.
• Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns
aos servizos públicos.
• Lei 47/2003, do 26 de novembro, xeral orzamentaria.
• Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se
aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público
• Lei 33/2003, do 3 de novembro, do patrimonio das administracións
públicas.
• Lei 27/2006, do 18 de xullo, pola que se regulan os dereitos de
acceso á información, de participación pública e de acceso á
xustiza en materia de medio ambiente (incorpora as Directivas
2003/4/CE e 2003/35/CE).
• Lei 7/2007, do 12 de abril, do estatuto básico do empregado
público.
• Lei 30/1992, do 26 de novembro, do réxime xurídico das
administracións públicas e do procedemento administrativo común.
• Portal da Transparencia do Goberno de España.

Normativa das comunidades autónomas
ANDALUCÍA
•

Lei 1/2014, do 24 de xuño, de transparencia pública de
Andalucía (texto vixente actualizado a decembro de 2014).
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•

•

Decreto 289/2015, do 21 de xullo, polo que se regula a
organización administrativa en materia de transparencia pública no
ámbito da Administración da Xunta de Andalucía e as súas
entidades instrumentais.
Portal de transparencia.

ARAGÓN
• Lei 8/2015, do 25 de marzo, de transparencia da actividade
pública e participación cidadá de Aragón.
• Código de boas prácticas da Comunidade Autónoma de Aragón,
aprobado polo goberno de Aragón na súa reunión do 25 de xullo de
2011.
• Portal de transparencia.

PRINCIPADO DE ASTURIAS
• Portal de transparencia

ILLAS BALEARES
• Lei 4/2011, do 31 de marzo, da boa administración e do bo
goberno das Illes Baleares.
• Acordo do Consello de Goberno do 8 de febreiro de 2013, relativo
ao fomento da transparencia e a publicidade activa da información
na administración da Comunidade Autónoma das Illes Baleares.
• Portal de transparencia.

CANARIAS
• Lei 12/2014, do 26 de decembro, de transparencia e de acceso
á información pública.
• Decreto 37/2015, do 27 de marzo, polo que se aproba e regula o
sistema de información de actuacións administrativas da
administración pública da Comunidade Autónoma de Canarias.
• Portal de transparencia.
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CANTABRIA
• Acordo do 17 de outubro de 2013, polo que se aproba o código de
bo goberno dos membros do goberno e dos altos cargos da
Comunidade Autónoma de Cantabria.
• Lei de 1/2008, do 2 de xullo, reguladora dos conflitos de intereses
dos membros do goberno e dos altos cargos da administración de
Cantabria.
• Decreto 1/2009, do 15 de xaneiro, sobre os rexistros de actividades
e intereses e o de bens e dereitos patrimoniais dos membros do
Goberno e dos altos cargos.
• Portal de transparencia.

CASTELA E LEÓN
• Lei 3/2015, do 4 de marzo, de transparencia e participación
cidadá de Castela e León.
• Acordo 17/2012, do 8 de marzo, da Xunta de Castela e León, polo
que se pon en marcha o modelo de goberno aberto da Xunta de
Castela e León.
• Portal de transparencia.

CASTELA A MANCHA
• Acordo do 28 de febreiro de 2013 do Consello de Goberno, polo
que se aproba o modelo da transparencia e o bo goberno da
Administración Rexional.
• Acordo do 3 de setembro de 2014 do Consello de Goberno, polo
que se aproban medidas para a implantación na Comunidade
Autónoma de Castela-A Mancha da Lei estatal 19/2013, do 9 de
decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo
goberno.
• Anteproxecto de Lei de transparencia, bo goberno e participación
cidadá en Castela-A Mancha (decembro 2014. Non chegou a
aprobarse no consello de goberno)
• Portal de transparencia.
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CATALUÑA
• Lei 19/2014, do 29 de decembro, de transparencia, acceso á
información pública e bo goberno.
• Decreto 169/2014, do 23 de decembro, polo que se crea a
Comisión Interdepartamental de Transparencia e Acceso á
Información Pública.
• Decreto 19/2015, do 24 de febreiro, polo que se crea o
Comisionado para a transparencia e o acceso á información
pública.
• Decreto 20/2015, do 24 de febreiro, de adscrición do Instituto de
Estudos Autonómicos e de modificación do Decreto 169/2014, do
23 de decembro, polo que se crea a Comisión Interdepartamental
de Transparencia e Acceso á Información Pública.
• Procedemento para elixir cinco membros da Comisión de Garantía
do Dereito de acceso á información Pública. Comissió d'Afers
Institucionals, Sesión núm. 61.1, 28-4-15 (DSPC-C 708/10)
• Acordo GOV/107/2015, do 7 de xullo, polo que se aproba o Plan
estratéxico de políticas de transparencia da Generalitat de
Cataluña 2015-2017.
• Portal de transparencia.

ESTREMADURA
• Lei 4/2013, do 21 de maio, do goberno aberto de Estremadura.
(texto vixente actualizado a febreiro de 2015)
• Lei 1/2014, do 18 de febreiro, de regulación do estatuto dos cargos
públicos do goberno e a administración da Comunidade Autónoma
de Estremadura (texto vixente actualizado a febreiro de 2015).
• Lei 4/2015, do 26 de febreiro, de regulación do proceso de
transición entre gobernos na Comunidade Autónoma de
Estremadura.
• Resolución do 31 de marzo de 2015 da Secretaria Xeral de
Presidencia na que se insta a publicación á que se incorpora como
Anexo o Acuerdo do Consello de goberno do 30 de marzo de 2015
(Código ético)
• Portal de transparencia.
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MURCIA
• Lei 12/2014, do 16 de decembro, de transparencia e
participación cidadá da Comunidade Autónoma da Rexión de
Murcia.
• Portal de transparencia.

NAVARRA
• Lei Foral 11/2012, do 21 de xuño, da transparencia e do
goberno aberto.
• Lei Foral 2/2011, do 17 de marzo, pola que se establece un código
de bo goberno.
• Portal de transparencia.

A RIOXA
• Lei 3/2014, do 11 de setembro, de transparencia e bo goberno
da Rioxa (texto vixente actualizado a decembro de 2014).
• Portal de transparencia.

COMUNIDADE VALENCIANA
• Lei 2/2015, do 2 de abril, de transparencia, bo goberno e
participación Cidadá da Comunidade Valenciana.
• Decreto 160/2015, do 18 de setembro, polo que aproba o
Regulamento Orgánico e Funcional da Consellería de
Transparencia,
Responsabilidade
Social,
Participación
e
Cooperación.
• Portal de Transparencia.
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PAIS VASCO
• Lei 1/2014, do 26 de xuño, reguladora do código de conduta e dos
conflitos de Intereses dos cargos públicos.
• Decreto 129/1999, do 23 de febreiro, polo que se regula a
declaración e rexistro das actividades e os dereitos e bens
patrimoniais dos membros do goberno, altos cargos da
administración e directivos dos entes públicos de dereito privado e
das sociedades públicas.
• Resolución 13/2013 do 28 de maio, do director da Secretaría do
Goberno e de Relacións co Parlamento, pola que se dispón a
publicación do acordo adoptado polo consello de goberno polo que
se aproba o código ético e de conduta dos cargos públicos e
persoal eventual da administración xeral e institucional da
Comunidade Autónoma de Euskadi.
• Resolución 19/2015 do 17 de marzo, do director da Secretaría do
Goberno e de Relacións co Parlamento, pola que se dispón a
publicación do acordo adoptado polo consello de goberno de
modificación do acordo do 28 de maio de 2013, polo que se aproba
el código ético e de conduta dos cargos públicos e persoal eventual
da administración xeral e institucional da Comunidade Autónoma
de Euskadi.
• Acordo do Consello do día 15 de xaneiro de 2015, polo que se
aproban medidas de funcionamento na Administración da
Comunidade Autónoma de Euskadi en materia de acceso á
información pública, publicidade activa e en relación co avance na
cultura da transparencia e o bo goberno.
• Anteproxecto de lei de transparencia e bo goberno. (xuño 2012.
Non chegou a aprobarse no consello de goberno).
• Anteproxecto de lei de transparencia, participació cidadá e bo
goberno do sector público vasco. (xullo 2005)
• Portal de transparencia

Normativa comunitaria
• Acordo entre o Parlamento Europeo e a Comisión Europea relativo
ao Rexistro de transparencia sobre organizacións e persoas que
traballan por conta propia que participan na elaboración e
aplicación das políticas da Unión Europea (abril 2014)
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• Directrices de execución do rexistro de transparencia elaboradas
pola Secretaría Común do Rexistro de Transparencia.
• Portal de transparencia.

III. PRECEDENTES PARLAMENTARIOS
CONGRESO DOS DEPUTADOS
• Moción do Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural a
consecuencia da interpelación urxente sobre actuacións en defensa dunha
democracia avanzada e dun Parlamento ao servizo da cidadanía. (173/000050)
. Iniciativa – BOCG. Núm. D-175 de 12/11/2012
. Emendas – BOCG. Núm. D-190 de 07/12/2012
. Aprobada con modificacións – BOCG. Núm. D-190 de 07/12/2012

ASEMBLEA REXIONAL DE MURCIA
• Proxecto de lei do bo goberno e do estatuto do alto cargo da
comunidade autónoma da Rexión de Murcia . (modifica o artigo14.2
da Lei 12/2014)
⋅
⋅

PL – BOARM núm. 171, 10-3-15.
Caducada por remate da lexislatura

• Proposición de lei de reforma da Lei 12/2014, de transparencia e
participación cidadá da Comunidade Autónoma da Rexión de
Murcia.
⋅ PL– BOARM núm. 7 de 22-7-15
CORTES VALENCIANAS
• Proposición de lei, a iniciativa do G.P. Compromís, de
transparencia e goberno aberto
⋅ PPL – BOCV núm. 236, 25-4-14.
⋅ Rexeitamento da toma en consideración – BOCV núm. 253, 276-14.
Proxecto de lei de transparencia e bo goberno
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PARLAMENTO DE CATALUÑA

• Proxecto de lei de medidas en materia de transparencia e acceso á
información pública
⋅ PL – BOPC núm. 449, 10-12-14; c.e. 456, 15-12-14.
⋅ Retirada da iniciativa - BOPC 464, 22-12-14.
PARLAMENTO DAS ILLAS BALEARES
• Proposición de lei, a iniciativa do G.P. Socialista, de transparencia,
boa administración e do bo goberno das Illas Baleares
⋅
⋅
⋅
⋅

PPL – BOPIB núm. 146, 11-4-14.
Tomada en consideración - Pleno 9-12-14 , DS núm. 151
Debate de totalidade - Pleno día 10-2-2015, DS núm. 155
Aprobación da emenda á totalidade do G.P. Popular con texto
alternativo – BOPIB núm. 186, 13-2-15.

• Proposición de lei da boa administración, transparencia e bo
goberno.
⋅
⋅

PPL – BOPIB núm. 186, 13-2-15
Caducada por remate da lexislatura

• Proposición de Lei relativa á modificación da Lei 20/2006, do 15 de
decembro, municipal e de réxime local das Illas Baleares, para
introducir medidas de transparencia e participación.
⋅

PPL – BOPIB núm. 9, 4-9-15

PARLAMENTO VASCO
• Proxecto de lei da administración pública vasca.
⋅ PL – BOPV núm. 97, 17-10-14.
⋅ Comparecencias – BOPV núm. 104, 28-11-14.
⋅ Emendas – BOPV núm. 123, 24-4-15.

XUNTA XERAL DO PRINCIPADO DE ASTURIAS
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• Proxecto de Lei de transparencia.
⋅ PL – BOJGPA serie A núm. 51.1, 23-3-14.
⋅ Propostas de comparecencia – BOJGPA serie A núm.- 51.4, 145-14; 51.5, 4-7-14.
⋅ Caducada por remate da lexislatura
• Proxecto de Lei do bo goberno e incompatibilidades de altos
cargos.
⋅ PL – BOJGPA serie A núm. 49.1, 9-4-14.
⋅ Comparecencias – BOJGPA serie A núm. 49.6, 29-5-14.
⋅ Emendas – BOJGPA serie A núm. 49.7, 17-6-14.
⋅ Caducada por remate da lexislatura

IV. DOUTRINA
Consello de Estado
• Ditame do Consello do Estado núm. 1435/2013, sobre o
anteproxecto de lei reguladora do exercicio do alto cargo da
administración xeral do estado.

Consello Económico e Social de Aragón
• Ditame 4/2014 sobre o anteproxecto de lei de transparencia pública
e participación cidadá de Aragón.

Consello Económico e Social da Rexión de Murcia
• Ditame 3/2015, do 18 de febreiro, sobre o anteproxecto da lei do bo
goberno e do estatuto do cargo público na comunidade autónoma
da Rexión de Murcia

Consello Xurídico Consultivo da Comunidade Valenciana
• Ditame 641/2014, do 21 de novembro de 2014, sobre o
anteproxecto de lei transparencia, bo goberno e participación
cidadá da Comunidade Valenciana.
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