
 
 

REGULAMENTO DO PARLAMENTO DE 
GALICIA  

NORMATIVA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA 
O  Pleno do Parlamento de Galicia, en sesión do 3 de agosto de 2015, acordou 
modificar o Regulamento do Parlamento de Galicia (BOPG nº 502, do 6de 
agosto de 2015), incluíndo as seguintes normas en materia de transparencia 
parlamentaria: 

 

Artigo 10.2 bis  

A totalidade das percepcións dos deputados e das deputadas estarán suxeitas ás 
normas de carácter xeral. Igualmente, a información tributaria facilitada será 
sometida ás normas de transparencia que resulten aplicables. 

Artigo 12  

1. Os deputados e as deputadas terán o deber de asistir ás sesións do Pleno do 
Parlamento e das comisións de que formen parte. 

2. Publicaranse no Portal de transparencia, ao final de cada período de sesións, 
as asistencias dos deputados e das deputadas ás diferentes sesións 
parlamentarias e o sentido do seu voto. 

Artigo 15  

1. As deputadas e os deputados estarán obrigados a efectuar declaración dos 
seus bens e dereitos e daquelas actividades que poidan constituír causa de 
incompatibilidade, de acordo co establecido na lexislación vixente, así como de 
calquera actividade que lles proporcione ou poida proporcionar ingresos 
económicos. 

2. As declaracións deberán formularse inicialmente como requisito para a 
adquisición da condición plena de deputada ou deputado e no prazo dos trinta 



 
 

días naturais seguintes á perda da dita condición. Así mesmo, deberán 
actualizarse sempre que existan circunstancias que as modifiquen. Para estes 
efectos, a Mesa aprobará os modelos aos que necesariamente deberán axustarse 
as declaracións. 

3. A declaración de bens e dereitos conterá, entre outros, os seguintes datos: 

a) As rendas percibidas de calquera clase. 

b) Os bens e dereitos de contido económico dos que sexa titular a persoa 
declarante e os títulos representativos do capital en calquera entidade 
xurídica. 

c) Os créditos, os préstamos e as débedas que integran o seu pasivo. 

d) A cota líquida pagada polo imposto da renda das persoas físicas. 

4. Na declaración de bens e dereitos deberá constar a súa valoración, segundo os 
seguintes criterios: 

a) Os bens inmobles, polo valor catastral. 

b) Os vehículos, as embarcacións e as aeronaves valoraranse segundo os 
prezos medios de venda aprobados polo Ministerio de Facenda. 

c) Os restantes bens e dereitos valoraranse aplicando os criterios de 
valoración do imposto sobre o patrimonio. No suposto de bens e dereitos 
indivisos indicarase o valor que corresponda segundo a porcentaxe de 
participación da persoa declarante no ben ou dereito correspondente. 

5. As declaracións sobre actividades e bens inscribiranse no Rexistro de 
intereses constituído na Cámara baixo a dependencia directa da Presidencia. O 
seu contido será público, a través do Boletín Oficial do Parlamento de Galicia e 
do Portal de transparencia da Cámara, agás aqueles datos referentes á 
localización dos bens inmobles e mais aqueloutros que a Mesa acorde omitir 
para salvagardar a privacidade e a seguridade dos seus titulares.  

Tamén se inscribirán neste rexistro as resolucións do Pleno en materia de 
incompatibilidades e cantos outros datos sobre actividades dos deputados e 



 
 

deputadas sexan remitidos pola Comisión do Estatuto dos Deputados e non 
consten previamente nel. 

Artigo  27  

1. O Parlamento poñerá á disposición dos grupos parlamentarios locais e medios 
materiais suficientes e asignaralles, con cargo ao seu orzamento, unha 
subvención fixa idéntica para todos e outra variable en función do número de 
deputados de cada un deles. As contías fixaraas a Mesa da Cámara dentro dos 
límites da correspondente consignación orzamentaria. 

2. Os grupos parlamentarios levarán unha contabilidade específica da 
subvención á que se refire a alínea anterior, que poñerán á disposición da Mesa 
do Parlamento de Galicia sempre que esta o pida. Anualmente, esta información 
publicarase no Portal de transparencia do Parlamento de Galicia. 

Artigo  30  

1.3ª. Elaborar o proxecto de orzamentos do Parlamento de Galicia, proceder á 
súa execución unha vez aprobados e, ao final de cada exercicio, elaborar un 
informe sobre a súa execución, que se presentará perante a Xunta de Portavoces 
e se publicará no Portal de transparencia. 

Artigo 66 bis  

1. No Portal de transparencia do Parlamento de Galicia estará dispoñible toda a 
información prevista pola lexislación en materia de transparencia pública, así 
como a establecida neste Regulamento. O acceso á información respectará os 
límites legais en garantía dos dereitos das persoas. 

2. Correspóndelle á Mesa aprobar as normas e adoptar as medidas que resulten 
necesarias para o cumprimento do disposto na alínea anterior. 

 

  



 
 

NORMATIVA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA 

PÚBLICA:  

 Lei 19/2013, do 9 decembro, de transparencia, 

acceso á información pública e bo goberno. 

 Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e 

de boas prácticas na Administración pública 

galega. 

 


