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sAÚdA do AlcAlde

Compráceme presentar este documento, resultado dun proceso participativo que tiña como cometido a 
reforma do Regulamento de participación cidadá. Esta normativa estivo en vigor, no Concello de Ferrol, 
dende 1986 con distintos niveis de implementación ao longo dos diversos mandatos da democracia. Ferrol 
é, pois, dende os anos oitenta un referente como municipio pioneiro do Estado español na implementación 
de accións relativas ao desenvolvemento comunitario. 
 
O texto inicial era reformado en 1998, adaptándose á lexislación sectorial relativa ás administracións locais. 
Non obstante, sería a partir de 2008 cando comezaba a constitución progresiva de distintos espazos de 
participación, que sentarían as bases dunha auténtica escola de cidadanía: o Grupo de Análise e Proposta, os 
Foros Cívicos, a Comisión Política de Seguimento e a recentemente creada Comisión Provisional de Control. 
Nesta etapa naceron sinerxias entre as asociacións e novas iniciativas municipais, do que merece especial 
atención a posta en marcha da primeira experiencia piloto de Orzamentos Participativos durante 2009, 
experiencia hoxe en fase avaliativa e de ampliación a novas zonas do territorio.

Tanto na reforma do Regulamento de Participación, como no proceso de Orzamentos Participativos, a 
procura do consenso foi unha constante nos espazos de debate, e permitiu a aprobación unánime dos 
documentos resultantes ante o Pleno da Corporación municipal en ambas ocasións. Así, estas iniciativas e 
os seus acordos gozarán de maiores garantías cara á sostibilidade; dado o compromiso das forzas políticas 
e a acción dunha cidadanía activa e responsable. 

Queda por diante, entón, consolidar un innovador modelo de xestión municipal, coa constitución de novos 
órganos e fi guras encamiñadas á calidade na xestión dos servizos públicos. Isto é posible grazas aos procesos 
de participación cidadá, que dotan de lexitimidade e de efi ciencia as intervencións públicas; constrúen e 
melloran a vida colectiva.  

       Ferrol está a traballar dende a saúde democrática.

                   Vicente Irisarri Castro
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sAÚdA do concelleiro

Como Concelleiro da Área de Participación Cidadá, quero manifestar o meu sincero agradecemento a todas 
as persoas que colaboraron neste proceso de forma solidaria, achegando as súas ideas, coa fi nalidade de 
materializar un novo Regulamento de participación cidadá. O texto supón poñer en marcha un ambicioso 
plan de traballo durante os próximos anos, creando novos espazos de debate nos barrios e incorporando o 
sentir da cidadanía nas futuras políticas públicas locais.

A cidadáns e cidadás, asociacións, forzas políticas, persoal técnico e administrativo que,  co seu empuxe 
e a súa dedicación, conseguiron que Ferrol recupere, de novo, esa posición de vangarda e innovación na 
Participación Cidadá. 

                    Moitas grazas.

                 Manuel Santiago Pérez
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introdución

O vixente Estatuto de autonomía de Galicia asígnalles aos poderes públicos galegos a responsabilidade de promover as 
condicións para que a liberdade e a igualdade do individuo e dos grupos en que se integra, sexan reais e efectivas, remover 
os obstáculos que impidan ou difi culten a súa plenitude e facilitar a participación de todos os galegos e galegas na vida 
política, económica, cultural e social. 

As diferentes institucións internacionais así coma a Declaración Universal dos Dereitos Humanos e Recomendacións do 
Consello de Europa fomentan a Democracia Participativa e promoven o fomento e implicación da cidadanía nas decisións 
publicas.

A veciñanza do municipio de Ferrol, a través dos grupos de análise e propostas e comisións de traballo, presentamos este 
Regulamento de participación Cidadá despois de ser aprobado por unanimidade polo Pleno Municipal o pasado día 9 de 
xullo do 2009, que ten como destinatarios esta mesma cidadanía co fi n de fortalecer a democracia participativa.

Este punto de partida iniciouse un 28 de maio do 2008 e a posterior  convocatoria dun FORO CÍVICO onde estivo presente 
un amplo sector do tecido asociativo da cidade de Ferrol coa participación de máis de 70 entidades e organizacións 
culturais, veciñais, deportivas e sociais para aspirar a ter un verdadeiro e ambicioso Regulamento de participación cidadá. 
 
Este regulamento invita a toda á veciñanza a participar na política local desde a democracia participativa de forma 
individual, colectiva, vinculante e compatible coa democracia representativa.
 
Pensamos que a intervención activa da cidadanía nas políticas públicas da Administración local enriquece e dignifi ca a 
democracia representativa mediante os orzamentos participativos, asembleas de barrio, foros cívicos, consellos sectoriais, 
comisións de reclamacións ou a fi gura do Valedor/a Veciñal.

Entendemos que a participación cidadá debese ampliar á aquelas decisións importantes que afecten a toda á cidadanía 
como as ordenanzas municipais, o respecto dos espazos públicos e medio ambiente, defensa das institucións públicas ou 
as políticas sociais.

A garantía deste Regulamento de participación cidadá radica na forte presenza asociativa ferrolá que, como todos e 
todas sabemos, ten un amplo e diverso tecido socio-cultural, polo que estamos seguros de manter viva a súa vixencia e 
aplicación. 

Comisión Provisional de Control do Regulamento de Participación Cidadá.



Aprobado por unanimidade no Pleno do Concello de Ferrol de 09. 07. 2009, tras un proceso participativo da cidadanía.

Publicado no Boletín Oficial da Provincia da Coruña, BOP núm. 256, do 02.12. 2009.
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regulAmento de pArticipAción cidAdá do concello de ferrol

exposición de motivos

As corporacións locais constitúen o marco político-administrativo máis próximo á cidadanía, sendo o contorno idóneo 
para a profundización da democracia. A democratización dos Concellos esixe, non só a representatividade da cidadanía 
elixida por sufraxio para a toma de decisións, senón tamén a intervención dos cidadáns e das cidadás na planifi cación, 
control e seguimento das políticas públicas locais. Nestas intervencións consiste a Participación, como a incorporación á 
tarefa municipal de toda acción de carácter solidario —individual ou colectiva— que camiña cara o recoñecemento pleno 
dos veciños e das veciñas en suxeitos de dereitos e non simples benefi ciarios e benefi ciarias de prestacións e servizos. 
Trátase de gobernar non só para a cidadanía, senón coa cidadanía.

Por este motivo, o concello de feRRol con este Regulamento comprométese a establecer aqueles mecanismos de 
información, control e participación na toma de decisións, co fi n de complementar a democracia representativa coa 
democracia participativa. Co obxecto de facer efectivo este obxectivo, o concello de feRRol promoverá a implicación 
do conxunto das forzas políticas municipais no seu desenvolvemento e seguimento.

Así, o concello de feRRol favorecerá, impulsará e dinamizará o dereito á información, o dereito de petición e proposta, 
de consulta e de iniciativa cidadá, o dereito a ser escoitado/a e o de intervir nos plenos municipais e noutros órganos 
creados a tal efecto. O presente Regulamento pretende recompilar, completar e garantir o exercicio dos dereitos que a 
normativa recoñece á cidadanía na súa relación coa Administración Local.

O concello de feRRol manterá un diálogo aberto, transparente e regular coas asociacións representativas e a sociedade 
civil, que contribúa a mellorar a confi anza dos cidadáns e cidadás nas institucións, reforce os dereitos da cidadanía e 
contribúa á eliminación de desigualdades entre os barrios. 
En colaboración cos axentes sociais do seu territorio, o concello de feRRol contribuirá a consolidar unha cultura 
reforzada de consulta e de diálogo permanente que facilite a convivencia, a solidariedade, a tolerancia, a responsabilidade 
cidadá e os valores éticos e democráticos; reforzando o desenvolvemento humano e a preocupación polo interese e o ben 
común.
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TÍTULO I. DISPOSICIÓNS XERAIS

Artigo 1. obXecto

O obxecto deste REGULAMENTO é regular as formas, medios e procedementos de participación das veciñas e veciños na 
xestión e control das políticas públicas municipais, tanto individualmente como a través de entidades cidadás.

Artigo  2. obXectivos específicos

Os obxectivos específi cos que se pretenden abordar co presente REGULAMENTO son os seguintes:

 • Facilitar e promover a iniciativa e a participación cidadá e entidades municipais na xestión e control dos servizos 
 e programas públicos locais, sen menoscabo das competencias legalmente atribuídas aos órganos establecidos  
 pola lei e facer efectivos os dereitos recollidos no artigo 18 da LRBRL.

 • Promover a participación da cidadanía no deseño e seguimento da xestión municipal, facilitando a presenza do  
 conxunto dos colectivos sociais e garantido a perspectiva de xénero no deseño das políticas participativas.

 • Crear os órganos e mecanismos que garantan as posibilidades de participación, de consulta cidadá, de   
 conformidade co artigo 70.3 da LRBRL.

 • Fornecer, activar e colaborar co tecido asociativo.

 • Achegar a xestión pública local á cidadanía.

 • Garantir a solidariedade e o equilibro entre os distintos barrios. 

 • Velar pola defensa e cumprimento dos dereitos da cidadanía ferrolá, dos acordos e compromisos acadados polo  
 goberno municipal e polos procesos de participación cidadá impulsados dende o Concello de Ferrol.



Artigo 3. Ámbito de aplicación, veciñanza e entidades cidadÁs

1. O ámbito de aplicación desta normativa inclúe a todos/as os/as veciños/as do municipio e ás entidades cidadás con 
presenza no termo municipal de Ferrol.

2. A efectos destas normas, considérase veciño/a a calquera persoa inscrita no Padrón Municipal de Habitantes.

3. A efectos destas normas, considéranse entidades cidadás as inscritas no ReXistRo mUnicipal de entidades 
cidadÁs de acordo aos procedementos establecidos no Capítulo II do Título IV deste Regulamento.

TÍTULO II. DEREITOS DA CIDADANÍA DE FERROL

• CAPÍTULO I. DISPOSICIÓNS XERAIS

Artigo 4. deReitos da veciñanza e entidades cidadÁs

1. Todos os/as veciños/as de Ferrol teñen dereito a participar na xestión municipal directamente, de forma individual ou 
colectiva, a través das asociacións ou calquera outra entidade cidadá (como plataformas ou coordinadoras, reguladas no 
Capítulo V do Título IV).

2. Aos efectos do presente REGULAMENTO, este dereito de carácter xeral comprende os seguintes dereitos específicos:

 • Dereito a servizos públicos de competencia municipal.
 • Dereito á información.
 • Dereito de petición e proposta.
 • Dereito de audiencia pública.
 • Dereito de iniciativa popular.
 • Dereito de intervención no Pleno Municipal.
 • Dereito a consulta popular.

3. Todos/as os/as veciños/as de Ferrol teñen dereito a utilizar e a esixir ao Concello a prestación dos servizos públicos que 
establecen os artigos 25.2 e 26 da LBRL.

4. Para posibilitar e promover o exercicio destes dereitos, o CONCELLO DE FERROL habilitará os mecanismos e cauces de 
participación establecidos no presente Regulamento.
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• CAPÍTULO II. DEREITO Á INFORMACIÓN

Artigo 5. deReito ao coñecemento dos pRocedementos e docUmentación mUnicipal

Todos/as os/as veciños/as de Ferrol teñen dereito a:

A. Coñecer o estado da tramitación dos procedementos nos que teñan a condición de interesados/as, e obter copias de 
documentos contidos neles.
 
b. Acceder aos arquivos e rexistros públicos e obter copias dos mesmos, agás ao que afecte á seguridade e defensa do 
Estado, a averiguación dos delictos e á honra e intimidade das persoas.
 
c. Coñecer os acordos dos órganos de goberno municipais e das comisións informativas.

Artigo 6. medios paRa a infoRmación dos acoRdos oRgÁnicos

1. O Concello informará á poboación dos acordos dos órganos de goberno municipais, das normas e, en xeral, de todas as 
súas actuacións.

2. Estas informacións serán divulgadas de forma sinxela e apropiada, de modo que poidan ser coñecidas e comprendidas 
por todos/as os/as cidadáns e cidadás. Poderán utilizarse os seguintes medios:

 A) Revista informativa municipal mensual.
 
 b) Radio municipal.
 
 c) Web municipal.
 
 d) Ofi cina de Atención á Cidadanía.
 
 e) Taboleiros de anuncios.
 
 f) Exposición en lugares de concurrencia pública: equipamentos municipais, sedes de entidades cidadás, centros  
      comerciais, etc.
 
 g) Boletíns ofi ciais.
 
 h) Medios de comunicación social.
 
 i) Calquera outro que favoreza a difusión das informacións.



Artigo 7. obseRvatoRio cidadÁ

A través da web municipal funcionará un “OBSERVATORIO CIDADÁ” que recolla, de forma periódica, as informacións e 
resultados de informes cuantitativos e cualitativos e datos de enquisas de opinión cidadá on-line.

Artigo 8. caRpeta cidadÁ e diXitalización de tRÁmites

O Concello promoverá e fará uso das novas tecnoloxías como medio alternativo para unha eficaz difusión dos seus servizos 
e actividades, proporcionando un achegamento progresivo aos habitantes de Ferrol. Por medio delas poderase:

A. Facilitar ao máximo as xestións coa Administración Local, o acceso aos trámites administrativos, promovendo o uso das 
novas tecnoloxías.

b. Mellorar a transparencia da Administración, incorporando á rede toda a información de carácter público que se xenere 
no municipio.

c. Potenciar a relación entre Administracións a través de redes telemáticas para beneficio da poboación.

d. Posibilitar a realización de trámites administrativos municipais a través da “CARPETA CIDADÁ”

e. Posibilitar o uso da sinatura electrónica, de acordo coas Leis e Regulamentos que se desenvolvan.

f. Apoiar o establecemento das tecnoloxías de información e comunicación, a través de axudas específicas e á dotación de 
sistemas de acceso libre a Internet.

h. Facilitar á poboación o coñecemento da rede asociativa local a través da difusión do Rexistro Municipal de Entidades 
Cidadás, mediante campañas de divulgación dos seus proxectos de actividade.
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Artigo 9. deReitos de infoRmación das entidades cidadÁs

As entidades cidadás inscritas no REXISTRO MUNICIPAL DE ENTIDADES CIDADÁS teñen os seguintes dereitos de 
información:

A. Recibir no seu domicilio social ou mediante medios telemáticos as convocatorias e ordes do día dos órganos colexiados 
municipais que celebren sesións públicas, da xunta de goberno e das Comisións Informativas, cando fi guren nelas asuntos 
relacionados co ámbito, sector ou obxectivo social da entidade cidadá.

b. Acceder con tempo sufi ciente á orde do día dos órganos municipais, facilitando así a incorporación de propostas e 
temáticas a tratar.

c. Recibir as publicacións informativas, periódicas ou non, que edite o Concello e en especial a información dos acordos 
do Pleno e da xunta de goberno.

d. As entidades cidadás teñen dereito a celebrar reunións informativas con Concelleiros/as Delegados/as sobre asuntos 
da súa competencia, previa petición por escrito e no prazo máximo de 30 días dende a presentación da mesma a través 
do REXISTRO XERAL.

e. Aqueloutros que se poidan establecer no presente REGULAMENTO.



• CAPÍTULO III. DEREITO DE PETICIÓN E PROPOSTA

Artigo 10. pResentación de pRopostas

Todos e todas os veciños e veciñas teñen dereito a dirixirse a calquera autoridade ou órgano municipal para solicitar 
información e aclaracións ou presentar queixas e propostas sobre as actividades do Concello, segundo o procedemento 
que se recolle nos seguintes artigos. 

Artigo 11. comisión especial de sUXestións e Reclamacións

1. Para a defensa dos dereitos da cidadanía, o Pleno creará a Comisión de queixas e reclamacións, integrada polos/as 
concelleiros/as de todos os grupos políticos presentes no mesmo, de forma proporcional. A presidencia da comisión 
corresponde á alcaldía, podendo delegala nunha concellería. 

2. Corresponde á Comisión defender os dereitos da cidadanía nas súas relacións coa administración local, supervisar a 
actuación desta, propoñer accións de mellora e informar das queixas de conformidade co disposto neste Regulamento.

3. A Comisión poderá levar a cabo investigacións sobre o funcionamento dos servizos, inspeccións das dependencias 
administrativas, sen prexuizo das competencias atribuídas aos órganos de control do Concello. Todos os órganos de 
goberno e administración municipal están obrigados a colaborar coa Comisión.

4. A Comisión aprobará as recomendacións ou suxestións pertinentes, se ben nunca poderán modificar nen anular 
resolucións ou actos administrativos.

5. Toda persoa física ou xurídica, con independencia da súa residencia ou nacionalidade,  ten dereito a presentar reclamacións, 
queixas e suxestións a través do Rexistro Xeral sobre materias da competencia municipal e sobre o funcionamento dos 
servizos municipais. Para facilitar o exercicio deste dereito, existirá unha ficha de reclamación-suxestión e, na medida 
do posible, habilitaranse buzóns de suxestións e reclamacións, así como aplicacións informáticas e telemáticas para a 
presentación das mesmas.

6. Enténdese por suxestión calquera proposta destinada a mellorar a prestación dun servizo de índole municipal ou a 
calidade do mesmo. As reclamacións serán aquelas que se presenten en relación ás deficiencias dun servizo municipal e 
teñan por obxecto a corrección das mesmas, estando excluídas todas aquelas que teñan un contido económico, versen 
sobre un procedemento xudicial aberto ou teñan por obxecto a revisión dun acto municipal.

7. As suxestións e as reclamacións deberán conter como mínimo o nome e enderezo, DNI ou equivalente, a sinatura da 
persoa reclamante e o obxecto da suxestión ou reclamación, con expresión razoada dos argumentos que a sustenten e a 
documentación que estimen oportuna.

8. A persoa física e xurídica que presente a queixa ou suxestión non adquire a condicación legal de interesado/a, nin 
a mesma dará lugar á apertura da vía de recursos. Quedan excluídas deste procedemento as cuestións pendentes de 
resolución xudicial ou en tramitación administrativa, ate que recaiga resolución expresa ou presunta.
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Artigo 12. tRamitación oRdinaRia de QUeiXas e pRazos das Respostas

1. Establecerase unha ofi cina de suxestións e reclamacións que se integrará na CONCELLERÍA DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ 
e rexistrará cada reclamación ou suxestión. Examinará as reclamacións e suxestións no prazo de 10 días dende a súa 
presentación e poderá requerir á persoa interesada para que en dez días proceda á subsanación de defectos ou omisións.

2. As reclamacións que afecten ao comportamento de autoridades ou persoal municipal terán carácter reservado; 
comunicaranse á persoa aludida, que poderá presentar alegación ante a ofi cina. Nestes casos, dita Comisión, poderá 
requerir informe do/da superior xerárquico/a.

3. Non se admitirán a trámite queixas e suxestións anónimas ou nas que se advirta mala fe, carencia de fundamento 
ou falta de concreción e aquelas nas que se prexudique o lexítimo dereito dun terceiro/a ou se o seu contido excede a 
competencia municipal. De non proceder a súa admisión, comunicarase á persoa reclamante mediante escrito razoado, 
informándolle das vías máis oportunas para facer valer as súas pretensións.

4. As suxestións e queixas admitidas serán remitidas ao servizo municipal correspondente que, previo o seu estudo, emitirá 
informe preceptivo á ofi cina de suxestións e reclamacións.

5. A ofi cina informará á persoa reclamante mediante a remisión dos informes que tivesen sido emitidos polos servizos 
municipais.

6. A persoa reclamante poderá desistir en claquera momento da súa petición, mediante comunicación remitida á ofi cina 
de suxestións e reclamacións, para proceder ao seu arquivo, dando conta á Comision e ao servizo afectado. Non obstante, 
o Concello poderá continuar de ofi cio coas reclamacións que considere oportunas.



Artigo 13. tRamitación ante a comisión especial de sUXestións e Reclamacións

1. A oficina de suxestións e reclamacións remitirá á Comisión un listado trimestral das reclamacións e suxestións, con 
indicación do servizo afectado, trámites e solucións adoptadas ou propostas.

2. A Comisión poderá requerir á oficina a información e documentación complementaria para un maior achegamento 
sobre as temáticas afectadas e poderá, ademais, solicitar a presenza de rsponsables do servizo obxecto da suxestión ou 
reclamación para obter un coñecemento máis directo dos temas obxecto de estudo.

3. As sesións da Comisión non son públicas e se celebrarán con periodicidade trimestral, previa convocatoria pola 
presidencia, cun mínimo de 48 horas de antelación á data prevista.

4. As sesións poderán ser extraordinarias e/ou urxentes. Nestes casos, deberán ser solicitalas pola presidencia ou a solicitude 
da cuarta parte dos membros da Comisión e non poderán tratarse asuntos que non figuren na orde do día.

5. As conclusións ás que chegue a Comisión, revestirán forma de informe non vinculante; adoptaranse por acordo 
maioritario e poderán conter advertencias, recomendacións, recordatorios e deberes legais e suxestións para a adopción 
de novas medidas de mellora da eficacia e eficiencia dos servizos públicos locais, que se dirixirán a cada órgano ou servizos 
que se considere oportunos.

6. A Comisión presentará ao Pleno unha memoria anual dentro do primeiro semestre, que recollerá as queixas e suxestións 
e as recomendacións e resolucións adoptadas, así como as suxestións rexeitadas e a fundamentación destas decisións. 
Nestes informes non constarán datos persoais das persoas reclamantes. Un resumo será exposto pola presidencia da 
Comsión ante o Pleno, podendo intervir os distintos grupos municipais a efectos de expoñer o seu posicionamento.

7. A Comisión tamén poderá elaborar informes extraordinarios cando a gravidade ou a urxencia dos feitos o aconsellen.

• CAPITULO IV. DEFENSOR/A DA CIDADANÍA

Artigo 14. a figURa do/da defensoR/a da cidadanía e as súas competencias

1. O/a Defensor/a da Cidadanía (DC) é a institución que, dentro do ámbito local, ten como obxectivo ser o cauce de diálogo, 
estudio e seguimento dos problemas que viven os cidadáns e as cidadás ante a administración municipal.

2. O/a Defensor/a da Cidadanía cumprirá as súas funcións con independencia e obxectividade, investigando e resolvendo 
os expedentes iniciados de oficio e aquelas queixas formuladas a petición dos cidadáns e das cidadás.
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Artigo 15. elección do/da defensoR da cidadanía, incompatibilidades e Relacions cos óRganos do 
concello

1. A Defensora ou Defensor será elixido/a polo Pleno do Concello. O seu mandato terá unha vixencia de 5 anos, prorrogables 
por outros 5 anos. 

2. Para poder ser elixido/a Defensor/a da cidadanía han de se reunir as seguintes condicións:
• Figurar no Padrón Municipal
• Ser maior de idade e estar en pleno desfrute dos dereitos civís e políticos.

3. A condición de DC é incompatible con calquera cargo político ou actividade profesional, mercantil ou laboral que conleve 
intereses particulares co Concello. Cando concurra unha causa de incompatibilidade, o DC antes de tomar posesión, terá 
que cesar no seu cargo ou actividade incompatibles ou ben solicitar a excedencia na función.

4. Cando deba elixirse ao/á DC, a CONCELLERÍA DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ elevará ao Pleno, no prazo máximo dun mes, 
as candidaturas ao cargo. Unha vez realizada a proposta, o Pleno elixirá ao DC por maioría absoluta. No caso de que non 
se consiga maioría absoluta, volverase a iniciar o mesmo procedemento. Se efectuadas 3 votacións e nengunha das 
candidaturas propostas obtén a maioría establecida, convocarase unha nova sesión na que resultará elixida a persoa que 
obteña a maioría dos membros presentes.

5. O/a Defensor/a da Cidadanía relacionarase co Concello a través das Comisións Informativas, que serán informadas das 
queixas e peticións que se lles dirixan relativas á defensa dos dereitos e libertades da cidadanía.

6. Anualmente informará ao Pleno das súas actividades, no transcurso do primeiro semestre, no que fará constar:
• Nº e tipo de queixas formuladas e expedentes iniciados de ofi cio.
• As queixas rexeitadas, en tramitación e as causas que as orixinaron.
• Tamén poderá presentar informes extraordinarios en casos da urxencia de feitos que motiven a súa    

 investigación.

7. O/a DC non está suxeito/a a mandato imperativo algún e cumplirá as súas funcións con autonomía.

8. A administración municipal e, en xeral, todos os poderes públicos dependentes da corporación local, están obrigados a 
auxiliar, con carácter preferente, ao/á Defensor/a da cidadanía nas súas investigacións.

9. A Alcaldía acreditará coa súa sinatura o nomeamento do/da DC que deberá publicarse no DIARIO OFICIAL DE GALICIA.

10. Para cumplir as súas funcións, o/a DC deberá dispoñer dunha ofi cina, con medios persoais e materiais necesarios, de 
acordo coas partidas orzamentarias que se incorporen no Orzamento Municipal, correspondendo ao/á DC a elaboración 
do proxecto de previsión de gastos, para que o Concello leve a cabo a necesaria dotación orzamentaria.



Artigo 16. pRocedemento de pResentación de QUeiXas do/da defensoR/a da cidadanía

1. Os cidadáns e as cidadás poderán dirixirse á/ao DC solicitando que actúe con relación á queixa que formulen as persoas 
físicas ou xurídicas que invoquen un interese lexítimo relativo ao obxecto da queixa.

2. As queixas serán presentadas por escrito ou oralmente. En todo caso, deberá quedar constancia do nome, apelidos, DNI 
e enderezo da persoa promotora, así como a súa sinatura, tras a transcripción. Á queixa poden acompañarse documentos 
e medios de proba que as fundamenten.

3. Todas as actuacións do/da DC serán gratuitas para a persoa afectada.

4. Entre a produción do feito que é obxecto da queixa e a formulación escrita ante o/a DC non poderá transcurrir máis dun 
ano. O inicio das actuacións, cando se produzan de oficio, non estará sometido a nengún prazo preclusivo.

5. O/a DC rexistrará e acusará recibo de todas as queixas que se formulen, que deberá tramitar ou rexeitar; debendo de 
comunicalo á persoa interesada mediante escrito motivado.  Non poderá investigar queixas cando o obxecto das mesmas 
se atope pendente dunha resolución xudicial e deberá suspenderse a súa actuación se, téndoa iniciado, unha persoa 
interesada interpón demanda ou recurso ante os tribunais.

6. O/a DC coidará que a administración resolva en tempo e forma debida as peticións e recursos que teñan sido 
formulados.

7. O/a DC remitirá ao Valedor do Pobo as queixas que sexan da súa competencia.

8. Unha vez admitida a queixa a trámite ou iniciado o expedente de oficio, poderá dar conta ao departamento, entidade 
ou dependencia afectada, nun prazo de 30 días, podendo ampliar este prazo poderá en función das circunstancias 
concurrentes a propia investigación e resolución. O/A DC poderá formular ás autoridades municipais e ao persoal ao 
servizo da administración, as advertencias, recomendacións ou recordatorios relativos aos seus deberes legais; podendo 
propoñer ao departamento ou entidade, fórmulas de conciliación ou de acordo que faciliten unha resolución positiva e 
rápida das queixas.

9. O/a DC deberá informar do resultado das investigacións, incluso do seu arquivo, á persoa promotora da queixa, ao 
persoal ao servizo da administración afectada e autoridade do departamento correspondente.
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• CAPÍTULO V. DEREITO DE AUDIENCIA PúBLICA 

Artigo 17. definición de aUdiencia pública

Os/as veciños/as de Ferrol teñen o dereito de audiencia pública, que consiste en facer sesións específi cas abertas a todos/
as os/as veciños/as que o desexen, para ser informados/as e escoitados/as en relación a aqueles temas de competencia 
municipal, e de especial relevancia para o municipio.

Artigo 18. fUncionamento da aUdiencia pública

1. A audiencia pública será convocada polo Alcalde/sa ou por calquera dos/das Concelleiros/as Delegados/as, xa sexa a 
iniciativa propia, a petición da cidadanía ou tecido social.

2. Poden solicitar unha audiencia pública os órganos de participación existentes (regulados polo Título III do presente 
REGULAMENTO), as entidades municipais, ou cidadáns/cidadás individuais, sempre que presenten o apoio do 1% da 
poboación empadroada no municipio maior de 16 anos, mediante sinaturas verifi cables, cando o problema afecte ao 
ámbito territorial dun barrio ou parroquia do Concello. No caso de que a audiencia pública faga referencia a unha demanda 
ou problema de carácter global ou xeral e que afecte ao conxunto do territorio municipal a porcentaxe de sinaturas 
verifi cables de poboación maior de 16 anos ascenderá ao 10%.

3. As audiencias públicas solicitadas pola cidadanía celebraranse nun prazo non superior a 30 días trala presentación das 
sinaturas no REXISTRO MUNICIPAL.

• CAPÍTULO VI. DEREITO DE INICIATIVA POPULAR

Artigo 19. definición de iniciativa popUlaR

1. Os/as veciños/as que gocen do dereito de sufraxio activo nas eleccións municipais poderán exercer a iniciativa popular, 
presentando propostas de acordos, actuacións ou proxectos de regulamentos en materias de competencia municipal.

2. Estas iniciativas deberán ir suscritas cando menos polo 10% da poboación inscrita no censo electoral.

3. As iniciativas poderán, no seu caso, levar incorporada unha proposta de consulta popular local, que será tramitada polo 
procedemento e cos requisitos do Capítulo VIII do presente Título deste REGULAMENTO.



Artigo 20. fUncionamento da iniciativa popUlaR

1. Tales iniciativas requirirán informe previo de legalidade do/da Secretario/a Xeral do Concello, así como o informe do/da 
Interventor/a cando afecte a dereitos e obrigas de contido económico.

2. Vista a legalidade da iniciativa, nos termos anteriormente mencionados, o Concello someterá ésta a información pública 
durante un prazo de 1 mes, agás por razóns de urxencia que aconsellaran un prazo máis curto.

3. O Concello, concluído o prazo de exposición pública, someterá as iniciativas a debate e votación no Pleno.

4. A decisión terá en conta principalmente o interese público da iniciativa. 

5. Antes do debate e votación plenaria, o Concello poderá solicitar aclaracións complementares á persoa ou colectivo que 
ten feito a proposta.

6. No caso de que o Pleno municipal aprobe a iniciativa cidadá, fará pública a forma e calendario co que se levará a cabo, e 
destinará a partida económica correspondente.

• CAPÍTULO VII. DEREITO DE INTERVENCIÓN NO PLENO MUNICIPAL

Artigo 21. deReito Ás inteRvencións no pleno 

1. As sesións do PLENO MUNICIPAL son públicas e unha vez rematadas o/a Alcalde/sa pode establecer unha quenda 
de rogos e preguntas polo público asistente sobre temas concretos de interese municipal establecidos na orde do día. 
Correspóndelle ao/á Alcalde/sa ordenar e pechar esta quenda.

2. Poderán ser traslados a unha mesma sesión plenaria, de carácter extraordinaria, os asuntos e temas formulados polas 
entidades cidadás e persoas particulares, aglutinando no mesmo Pleno as demandas e propostas cidadás.

3. O Concello porá a disposición da cidadanía, a través dos medios de comunicación locais e da páxina web municipal, a 
orde do día das sesións do Pleno, coa antelación suficiente.

4. Non son públicas as sesións da XUNTA DE GOBERNO LOCAL, nin as das COMISIÓNS INFORMATIVAS. Non obstante, ás 
sesións destas últimas, poderá convocarse para ofrecer información nun tema concreto, a representantes das entidades 
cidadás.
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Artigo 22. fUncionamento do deReito das inteRvencións no pleno

1. As entidades cidadás inscritas no REXISTRO MUNICIPAL DE ENTIDADES CIDADÁS poderán solicitar a súa intervención 
ante o Pleno, sobre algunha cuestión que fi gure na orde do día.

2. As solicitudes de intervención terán entrada no REXISTRO XERAL do Concello como mínimo 24 horas antes do inicio da 
sesión, a través de escrito dirixido ao Alcalde/sa,  no que constará o nome da persoa que tomará a palabra, e o interese da 
intervención, expresado de forma razoada.

3. Nos puntos a tratar polo PLENO por vía de urxencia, a intervención será solicitada a partir da entrega dos documentos 
correspondentes.

4. Coa autorización do/da Alcalde/sa, coñecido pola xunta de goberno local, e a través dun/dunha único/a representante, 
a entidade poderá expor o seu parecer durante o tempo que o/a Alcalde/sa lle sinale, que oscilará aproximadamente entre 
5 e 10 minutos, con anterioridade á lectura, debate e votación da proposta incluida na orde do día.

5. Todas aquelas solicitudes de intervención ou mocións dirixidas ao Pleno por parte das entidades cidadás, que sexan 
representativas dun 25% do tecido asociativo sectorial ou 50% territorial (relativo ás Asociacións de veciñanza rurais ou 
urbanas) deberán ser incluídas na orde do día.

Artigo 23. incoRpoRación de pRoposicións na oRde do día do pleno 

1. Poderán solicitar a incorporación dunha proposición na orde do día do Pleno, as entidades cidadás inscritas no REXISTRO 
MUNICIPAL DE ENTIDADES ou calquera persoa ou colectivo, sempre que presente sinaturas verifi cables do 5% da poboación 
empadroada no municipio maior de 16 anos. No seu caso poderase presentar a proposición de maneira conxunta coa 
aprobación do 25% dos colectivos inscritos no Rexistro Municipal.

2. Cando se dean estas circunstancias, a proposición incorporarase na orde do día do seguinte PLENO ORDINARIO e será 
tramitada de acordo co REGULAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL.

3. Cando unha proposición sexa rexeitada non se poderá presentar outra sobre o mesmo tema nun prazo dun ano, agás 
sexa complementada con novos datos de relevancia.



• CAPÍTULO VIII. CONSULTA POPULAR

Artigo 24. definición e tRamitación da consUlta popUlaR

1. O Concello, de acordo co previsto no artigo 71 da Lei 7/1985, Reguladora das Bases de Réxime Local, poderá someter a 
consulta da cidadanía aqueles asuntos de competencia propia municipal e de carácter local, agás os relativos á facenda 
local, que sexan de especial relevancia para os intereses dos veciños e das veciñas; debendo ser solicitada por pedido 
colectivo dun mínino do 5% do Censo Electoral.

2. A convocatoria deberá ser acordada por maioría absoluta do Pleno, remitida á Xunta de Galicia e autorizada polo 
Goberno estatal.

3. Unha vez autorizada, a Xunta de Galicia realizará a convocatoria mediante Decreto.

Artigo 25. mecanismos paRa o coñecemento das demandas cidadÁs

1. Co fin de poder coñecer en todo momento as demandas cidadás, a opinión respecto dos servizos municipais e as 
necesidades dos/das veciños/as de Ferrol, levaranse a cabo sondaxes de opinión, enquisas de satisfacción e calquera outro 
método cuantitativo ou cualitativo de investigación social, de modo periódica e habitual.

2. Os resultados destas sondaxes de opinión serán públicos e publicitados a través dos medios de comunicación locais e 
da páxina web no “Observatorio Cidadá” (tal e como recolle o artigo 8 do presente Regulamento).
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TÍTULO III. ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ

• CAPÍTULO I. CONSELLOS SECTORIAIS

Artigo 26. definición de consellos sectoRiais

1. Os Consellos Sectoriais son órganos de carácter informativo, consultivo e de formulación de propostas, que permiten 
a participación cidadá na xestión de cada ún dos sectores ou áreas da actividade municipal. Son, polo tanto, órganos de 
participación de carácter temático.

2. Poderase crear un Consello Sectorial por cada un dos sectores ou áreas de actividade municipal, mediante acordo 
adoitado polo Pleno.

Artigo 27. composición dos consellos sectoRiais

1. Os Consellos Sectoriais estarán constituídos, cando menos, por:

 A) Presidencia: Alcalde/sa, ou Concelleiro/a responsable de cada área ou sector en quen o/a Alcalde/sa delegue.

 b) Vicepresidencia: unha persoa elixida democraticamente entre a cidadanía que participa a título individual, e  
 outra entre aquelas persoas que participan en representación de asociacións ou mancomunidades de veciñanza. 

 c) Un representante por cada un dos partidos políticos con representación no Pleno, non podendo supor o   
 conxunto deles máis do 50% do total de membros do Consello.

 d) Representantes de entidades cidadás, inscritas no REXISTRO MUNICIPAL DE ENTIDADES CIDADÁS relacionadas 
 co sector ou co interese na materia. Neste espazo tamén terán representación as entidades, plataformas,   
 cooperativas, e entidades do terceiro sector que se consideren de interese . Dende o Regulamento interno de
 cada Consello establecerase o número máximo de colectivos participantes atendendo á súa representatividade  
 sectorial.

 e) Cidadáns e cidadás a título individual, maiores de 16 anos, que manifi esten interese na materia do Consello. O  
 número máximo de persoas a participar establecerase no Regulamento interno de cada Consello.

 f) Secretaría: un/unha traballador/a municipal, sen voz e sen voto.

 g) Persoal técnico da área do Consello: con voz e sen voto.

 h) Técnico/a en participación cidadá: con voz e sen voto.

2. A composición defi nitiva de cada Consello Sectorial quedará establecida no seu Regulamento Interno de Funcionamento, 
que deberá ter en conta as peculiaridades do sector correspondente. Este Regulamento será aprobado por unanimidade 
en sesión ordinaria de cada Consello e será publicado no Boletín Ofi cial da Provincia da Coruña.



Artigo 28. competencias dos consellos sectoRiais

Será competencia dos Consellos Sectoriais:

A. Fomentar a participación directa na xestión de cada área de actuación municipal das persoas e das entidades afectadas ou 
interesadas, establecendo a este efecto os mecanismos necesarios de información, estímulo e seguimento das actividades 
municipais.

b. Promover e fomentar o asociacionismo e a colaboración e coordinación entre as diferentes entidades que actúen no 
ámbito obxecto do Consello, xa sexan públicas ou privadas.

c. Asesorar ao Concello sobre as actuacións que éste realice no ámbito de actuación do Consello:

 c.1) debatendo e valorando os asuntos que presente o Concello, especialmente a información, seguimento e   
 avaliación dos programas anuais; e

 c.2) elaborando propostas.

d. Recabar información do Concello, previa petición razoada, dos temas de interese para o Consello.

e. Promover a realización de estudos, informes e actuacións vinculadas ao sector.

f. Fomentar a aplicación de políticas e actuacións municipais integrais encamiñadas á defensa dos dereitos das persoas.
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Artigo 29. fUncionamento dos consellos sectoRiais

1. Os Consellos Sectoriais cumprirán as seguintes normas xerais de funcionamento:

 A) Reuniranse, como mínimo, cuatro veces ao ano.

 b) Remitirán acta de todas as reunións aos membros do Consello e a todas as entidades relacionadas co sector  
 inscritas no REXISTRO MUNICIPAL DE ENTIDADES CIDADÁS. A acta deberá ser enviada no prazo máximo dun mes  
 dende a celebración da reunión.

 c) O Concello deberá presentar en cada CONSELLO SECTORIAL o plan anual de actuacións para o sector   
 correspondente.

 d) As valoracións e propostas de cada CONSELLO SECTORIAL serán comunicadas á correspondente COMISIÓN   
 INFORMATIVA para a súa posterior inclusión no orde do día do PLENO.

 e) Poderán solicitar a reunión do Consello Sectorial en convocatoria extraordinaria cando así o demande unha   
 terceira parte das persoas que o conforman.

2. Unha vez constituído un Consello Sectorial, elaborará o seu propio Regulamento Interno de Funcionamento, decidido 
democraticamente entre os miembros do mesma, que deberá ser ratifi cado polo Pleno, previo informe da Secretaría Xeral 
e da Comisión correspondente.

3. O Concello porá a disposición dos CONSELLOS SECTORIAIS todos os medios de comunicación municipais, a páxina web 
municipal, para dar a máxima difusión ás súas convocatorias de reunión e aos acordos tomados nas sesións. Asimismo, 
facilitará toda a documentación pública e relativa a expedentes que estean relacionados coa materia de cada Consello aos 
seus membros, se así o solicitan, co ánimo de facilitar información de cara á fi scalización e supervisión dos plans de acción 
e das políticas públicas municipais.



• CAPÍTULO II. ASEMBLEAS DE BARRIO

Artigo 30. definición de asemblea de baRRio

1. As ASEMBLEAS DE BARRIO son órganos de carácter informativo, consultivo, de control e de formulación de propostas, 
que permiten a participación cidadá na xestión dos barrios do municipio. Son, por tanto, órganos de participación de 
carácter territorial.

2. Ao tempo, as ASEMBLEAS DE BARRIO constitúen o espazo propio para o desenvolvemento de iniciativas participativas 
e o desenvolvemento dos orzamentos participativos.

3. O Concello establecerá, baseándose nunha enquisa cidadá, co contraste cos colectivos e entidades sociais e mediante 
acordo adoptado polo PLENO, os ámbitos territoriais das ASEMBLEAS DE BARRIO.

4. A determinación dos ámbitos territoriais das ASEMBLEAS DE BARRIO deberá ser sometida a revisión periodicamente, 
adaptándose ao desenvolvemento urbanístico do municipio.

Artigo 31. composición das asembleas de baRRio

1. Constituirán as ASEMBLEAS DE BARRIO:

 A) Presidencia: Alcalde/sa ou Concelleiro/a de Participación Cidadá.

 b) Vicepresidencias: unha persoa elixida democraticamente entre a cidadanía que participa a título individual,
 e outra entre aquelas persoas que participan en representación de asociacións ou mancomunidades de   
 veciñanza. A elección desenvolverase na primeira convocatoria de constitución da Asemblea.

 c) Cidadáns/cidadás a título individual, entre as persoas maiores de 16 anos residentes no ámbito territorial da  
 ASEMBLEA DE BARRIO.

 d) Asociacións, Comunidades e mancomunidades de veciñanza do ámbito territorial da ASEMBLEA DE BARRIO.  
 Ao tempo poderán formar parte da ASEMBLEA DO BARRIO as entidades, que sen ter definido un traballo propio  
 no espazo territorial do barrio, desenvolvan un  papel social en beneficio da comunidade ferrolá.

 e) Secretaría: un/unha traballador/a municipal, sen voz e sen voto.

2. As vicepresidencias renovaranse cada 2 anos. A presidencia, coincidindo cos cambios da Corporación.
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Artigo 32. competencias das asembleas de baRRio

Será competencia das ASEMBLEAS DE BARRIO:

A. Fomentar a participación directa na xestión municipal de cada barrio das persoas que o habitan e das entidades que 
actúan no seu territorio, establecendo a este efecto os mecanismos necesarios de información, estímulo e seguimento das 
actividades municipais.

b. Promover a colaboración entre as organizacións do barrio e entre éstas e os/as veciños/as.

c. Participar na toma de decisións sobre as actuacións e investimentos que o Concello realice no ámbito territorial da 
Asemblea:

 c.1) Debatindo e valorando os elementos dos plans de actuacións e investimentos do Concello que afecten ao  
 ámbito territorial da Asemblea;

 c.2) Informando, como mínimo anualmente, ao Concello do funcionamento efectivo e seguimento dos servizos  
 municipais e das necesidades do territorio, con indicación e selección de prioridades para a súa posible inclusión  
 no plan de actuacións do Concello; e

 c.3) Elaborando propostas para implementar proxectos e programas públicos, novos servizos, etc.

d. Solicitar información do Concello, previa petición razoada, dos temas de interese para a Asemblea.



Artigo 33. fUncionamento das asembleas de baRRio

1. As ASEMBLEAS DE BARRIO cumprirán as seguintes normas xerais de funcionamento:

 A) Reuniranse, como mínimo, 4 veces ao ano.

 b) A Presidencia e Vicepresidencia, conxuntamente, prepararán a convocatoria e a orde do día.

 c) Publicitaranse as datas das reunións da Asamblea co fin de que a cidadanía poida presentar solicitudes e   
 propostas. Para esta publicitación empregaranse taboleiros de anuncios municipais, a páxina web do Concello.

 d) Remitirán acta de todas as reunións ás persoas que teñan participado nas mesmas, a todas as entidades
 presentes no ámbito territorial da Asamblea, previa recollida dos datos de localización nunha ficha ao efecto,
 e ás presidencias de todas as comunidades de veciños/as do seu territorio. A acta deberá ser enviada no prazo   
 máximo de 1 mes dende a celebración da reunión.

 e) O Concello deberá informar a cada ASEMBLEA DE BARRIO das actuacións relevantes que pretenda acometer  
 no seu ámbito territorial.

 f) As valoracións e propostas das ASEMBLEAS DE BARRIO serán comunicadas á correspondente COMISIÓN   
 INFORMATIVA para a súa posterior inclusión na orde do día do PLENO.

2. Unha vez celebrada a primeira reunión dunha ASEMBLEA DE BARRIO, ésta elaborará o seu propio Regulamento Interno 
de Funcionamento, decidido democraticamente entre os membros da mesma.

3. As ASEMBLEAS DE BARRIO poderán realizar reunións conxuntas de carácter informativo para tratar aqueles temas que, 
pola súa trascendencia, afecten a diferentes ámbitos territoriais.

4. O Concello porá a disposición das ASEMBLEAS DE BARRIO os seus medios de comunicación, e en particular a súa páxina 
web, para favorecer a máxima difusión da súa actividade.
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• CAPÍTULO III. FOROS CÍVICOS

Artigo 34. definición de foRos cívicos

1. Os FOROS CÍVICOS son órganos de refl exión e debate, de formulación de propostas e de control da execución das 
mesmas cando fosen aprobadas polo Concello. 

2. Os FOROS CÍVICOS permiten a participación cidadá en cuestións que afectan a máis dunha área ou sector de actividade 
municipal. Son, por tanto, órganos de carácter transversal ou interdepartamental.

Artigo 35. composición dos foRos cívicos

1. Constituirán os FOROS CÍVICOS:

A) Coordinación: Representante DA CONCELLERÍA DELEGADA DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ.

b) Cidadáns e cidadás a título individual que manifi esten interese na materia do Foro e sexan maiores de 16 anos,  
 agás posibles FOROS INFANTÍS, que se rexirán por unha normativa específi ca.

 c) Representantes de entidades cidadás inscritas no REXISTRO MUNICIPAL DE ENTIDADES CIDADÁS relacionadas  
 co ámbito do foro ou interesadas nel.

d) Representantes de CONSELLOS SECTORIAIS e ASAMBLEAS DE BARRIO.

e) Obrigatoriamente, representantes das Concellerías con competencias en relación co tema a debatir no Foro.  
 Estes representantes terán voz e non terán voto; a súa función será informativa e explicativa.

f) Con rango de observadores/as, outros Concelleiros/as e técnicos/as municipais, así como profesionais ou   
 persoas con especial coñecemento dos temas a tratar, para informar de aspectos que lles sexan consultados polo  
 Foro.

2. Designarase unha axuda técnica que asuma as funcións de secretaría e moderación do Foro, participando nas sesiones 
con voz e sen voto.



Artigo 36. competencia dos foRos cívicos

Será competencia dos FOROS CÍVICOS:

A. Canalizar a participación directa na xestión municipal dos asuntos que afecten a máis dunha área orgánica de actividade 
municipal, das persoas e das entidades afectadas ou interesadas, establecendo a este efecto os mecanismos necesarios de 
información, estímulo e seguimento das actividades municipais.

b. Promover a colaboración entre as persoas e entidades vinculadas á temática que se aborda no Foro.

c. Participar na toma de decisións sobre as medidas a adoptar polo Concello na temática do Foro:

 c.1) Escoltando e debatindo as demandas cidadás;

 c.2) Elaborando propostas en forma de dictames e informes.

d. Controlar a execución, por parte do Concello, das actuacións que tivese aprobado a partir dos informes emitidos polo 
Foro.

Artigo 37. fUncionamento dos foRos cívicos

Os FOROS CÍVICOS cumprirán as seguintes normas xerais de funcionamento:

A. Funcionarán en Pleno e en comisións de traballo.

b. Terán continuidade no tempo a través da Comisión Permanente, que realizará as funcións de seguimento das decisións 
adoptadas.

c. A Comisión Permanente poderá solicitar á CONCELLERÍA DELEGADA DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ, a convocatoria do Foro 
en Plenario cando o considere oportuno.

d. A composición e número de membros da Comisión Permanente, determinaranse polo plenario de cada Foro.
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• CAPÍTULO IV. CONSELLO DA VECIñANZA 

Artigo 38. definición do consello da veciñanza

1. O CONSELLO DA VECIÑANZA é un órgano de encontro e coordinación do resto de órganos de participación cidadá do 
municipio.

2. A súa constitución será aprobada polo PLENO do Concello.

Artigo 39. composición do consello da veciñanza

1. Constituirán o CONSELLO DA VECIÑANZA: 

A) Presidencia: Alcalde/sa.
b) Vicepresidencia: Concelleiro/a delegado/a de Participación Cidadá.
c) Un representante por cada grupo político membro da Corporación Municipal.
d) Dous representantes de cada Asamblea de Barrio.
e) Un representante de cada Consello Sectorial.
f) Un representante de cada Comisión Permanente dos Foros Cívicos que estean en funcionamento.
g) Secretaría: un/unha traballador/a municipal, sen voz e sen voto.

2. Poderán asistir, con voz mas sen voto, todas aquelas entidades e cidadáns/dás maiores de 16 anos que o desexen.

Artigo 40. competencia do consello da veciñanza

Será competencia do CONSELLO DA VECIÑANZA:

A. Intercambiar información sobre o funcionamento dos Consellos Sectoriais, as Asambleas de Barrio e os Foros Cívicos.

b. Elaborar propostas de coordinación entre os órganos de participación cidadá.

c. Presentar suxestións ao Concello para a mellora dos mecanismos de participación cidadá e para a aplicación de políticas 
e actuacións municipais integrais.

d. Promover a colaboración entre as entidades cidadás do municipio.

e. Elixir a Comisión permanente de Participación Cidadá, regulada no Capítulo V do presente Título do Regulamento.



Artigo 41. fUncionamento do consello da veciñanza

1. O CONSELLO DA VECIÑANZA cumprirá as seguintes normas xerais de funcionamento:

 A) Reunirase unha vez ao ano.

 b) Remitirá actas das súas reunións a todas as entidades do municipio, e publicará un resumo das mesmas nos  
 medios de comunicación locais.

 c) Funcionará en Pleno e poderá funcionar en comisións.

2. Unha vez constituido o Consello da Veciñanza, elaborará o seu propio Regulamento Interno de Funcionamento.

• CAPÍTULO V. COMISIÓN PERMANENTE DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ 

Artigo 42. constitUción e fUncións da comisión peRmanente de paRticipación cidadÁ

1. A COMISIÓN PERMANENTE DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ é un órgano de control da implementación e funcionamento 
dos mecanismos de participación cidadá establecidos no presente Regulamento.

2. A COMISIÓN PERMANENTE será elixida por consenso polo CONSELLO DA VECIÑANZA de entre todas as persoas 
participantes nos diferentes órganos de participación cidadá.

3. Deberá establecerse un REGULAMENTO INTERNO DE FUNCIONAMENTO DA COMISIÓN PERMANENTE. 
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TÍTULO IV. MECANISMOS DE APOIO E PROMOCIÓN  DO TECIDO ASOCIATIVO

• CAPÍTULO I. DISPOSICIÓNS XERAIS

Artigo 43. tipos de apoio Ás entidades cidadÁs

1. Os dereitos e accións recoñecidos aos veciños e veciñas de Ferrol neste Regulamento tamén poderán ser exercidos 
polas entidades cidadás a través dos/das seus/súas representantes.

2. O Concello fomentará e apoiará o crecemento do tecido asociativo, para o cal utilizará diversos medios técnicos e 
económicos; como subvencións, convenios e axuda profesional.

3. O Concello, recoñecendo o importante papel que teñen desempeñado e desempeñan as entidades cidadás no municipio 
como dinamizadoras sociais, a través das experiencias de autoxestión asociativa, promoverá e fomentará as boas prácticas 
de autoxestión de espazos públicos por parte da sociedade civil.

• CAPÍTULO II. REXISTRO MUNICIPAL DE ENTIDADES CIDADÁS

Artigo 44. ReXistRo mUnicipal de entidades cidadÁs como fonte de deReitos

As entidades cidadás, para poder exercer os dereitos contidos nesta norma, deberán ser previamente inscritas no REXISTRO 
MUNICIPAL DE ENTIDADES CIDADÁS e ter actualizados anualmente os seus datos no citado rexistro.

Artigo 45. obXectivos do ReXistRo mUnicipal de entidades cidadÁs

O REXISTRO MUNICIPAL DE ENTIDADES CIDADÁS ten 2 obxectivos fundamentais, no marco dunha correcta política 
municipal de fomento do asociacionismo e a participación cidadá:

A. Recoñecer ás entidades inscritas e garantirlles o exercicio dos dereitos recoñecidos neste Regulamento e na lexislación 
vixente.

b. Permitir ao Concello coñecer en todo momento os datos máis importantes, de maneira actualizada, do tecido asociativo 
do municipio, o seu cometido, actividade e cobertura.



Artigo 46. caRacteRísticas paRa a inscRición no ReXistRo mUnicipal de entidades cidadÁs

Poden inscribirse no REXISTRO MUNICIPAL DE ENTIDADES CIDADÁS as entidades que cumpran os seguintes requisitos:

A. Carecer de ánimo de lucro.

b. Estar legalmente constituídas.

c. Ter o seu enderezo social ou unha oficina delegada en Ferrol.

d. Ter un dos seguintes obxectivos:

 •A defensa, o fomento ou a mellora dos intereses xerais ou sectoriais da cidadanía de Ferrol.

 •A defensa, o fomento ou a mellora da situación da cidadanía dos países en vías de desenvolvemento, sempre e  
 cando realicen algunha actividade no territorio municipal de Ferrol.
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Artigo 47. docUmentación a pResentaR no ReXistRo mUnicipal de entidades cidadÁs

As entidades que desexen inscribirse no REXISTRO MUNICIPAL DE ENTIDADES CIDADÁS deberán presentar:

A. Instancia dirixida ao/á CONCELLEIRO/A DELEGADO/A DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ, solicitando a inscrición no citado 
Rexistro.

b. Acta Fundacional asinada por todas as persoas fundadoras en todas as súas páxinas.

c. Copia dos Estatutos vixentes.

d. Número de inscrición no Rexistro de Asociacións da Xunta de Galicia, Deputación Provincial da Coruña ou no rexistro 
competente.

e. Acta ou certifi cación da última asamblea xeral, ou órgano equivalente, na que fose elixida a xunta directiva vixente no 
día da inscrición.

f. Enderezo social ou da ofi cina delegada no término municipal de Ferrol, así como teléfono/s de contacto, enderezo 
electrónico de contacto e páxina web se estivese operativa.

g. Código de Identifi cación Fiscal.

h. Certifi cación do/da secretario/a da entidade do número de persoas socias, desagregado por sexo, inscritas no momento 
da solicitude.

i. Informe anual das súas actividades, detallando o calendario de accións, obxectivos e resultados agardados.

l. Orzamento anual da entidade.

m. Autorización para a incorporación dos datos da entidade en directorio (publicación de catálogos, listados na páxina 
web municipal, etc.)



Artigo 48. foRmalización e notificación da inscRición no ReXistRo mUnicipal de entidades 
cidadÁs

No termo de 1 mes dende a solicitude de inscrición, agás que ésta se tivese que interrumpir pola necesidade de subsanar 
deficiencias na documentación, o/a Concelleiro/a delegado de Participación Cidadá, decretará a inscrición da entidade no 
REXISTRO MUNICIPAL DE ENTIDADES CIDADÁS e notificaráselle esta resolución, co número de inscrición asignado. A partir 
deste momento considerarase de alta a todos os efectos.

Artigo 49. obRigas das entidades inscRitas no ReXistRo mUnicipal de entidades cidadÁs

1. As entidades inscritas están obrigadas a notificar ao Concello calquera modificación dos datos incluídos na documentación 
que teña servido de base para a inscrición, dentro do mes seguinte ao da data na que se producira a modificación.

2. As entidades inscritas están obrigadas a presentar anualmente ao Concello, antes do último día do mes de xaneiro, unha 
relación das actividades realizadas no ano anterior, así como o número de persoas asociadas a 31 de decembro e unha 
memoria-proxecto de actividades para o ano en curso; coa finalidade de que o Rexistro se manteña actualizado.

3. O incumprimento destas obrigas poderá dar lugar a que o Concello suspenda a inscrición da entidade no REXISTRO 
MUNICIPAL DE ENTIDADES CIDADÁS coa conseguinte perda de dereitos recollidos nesta norma. A suspensión manterase 
vixente mentres non se cumpran as obrigas mencionadas nos apartados 1 e 2. Non obstante, no caso de non ter actualizados 
durante 2 anos consecutivos os datos aos que fai referencia o apartado 2 deste artigo, a entidade causará baixa de oficio 
no Rexistro; a baixa será efectiva a partir do 28 de febreiro do segundo ano consecutivo no que non se obtén información 
actualizada.

Artigo 50. fUncionamento inteRno do ReXistRo mUnicipal de entidades cidadÁs

1. O REXISTRO MUNICIPAL DE ENTIDADES CIDADÁS dependerá da CONCELLERÍA DELEGADA DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ  
e os seus datos serán públicos, coas restricións que prevea a normativa vixente en cada momento; podendo realizar 
publicacións do directorio para unha maior divulgación e coñecemento social do tecido asociativo.

2. Elaborarase un ficheiro de entidades cidadás que se actualizará conforme aos cambios que se produzan e que incluirá 
—de cada unha delas— os datos que consten no REXISTRO MUNICIPAL DE ENTIDADES CIDADÁS e as subvencións 
municipais concedidas. Este ficheiro estará accesible dende a web municipal.

3. As certificacións expedidas sobre os datos rexistrais só acreditarán a condición de entidade inscrita no REXISTRO 
MUNICIPAL DE ENTIDADES CIDADÁS, podendo realizar este trámite dende a CARPETA CIDADÁ na páxina web municipal. 
Neste sentido, as entidades poderán acceder ao REXISTRO MUNICIPAL DE ENTIDADES CIDADÁS a través dun servizo 
telemático que se poñerá en marcha para a consulta do estado da documentación e de trámites ligados ás asociacións.
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• CAPÍTULO III. DECLARACIÓN DE INTERESE PúBLICO MUNICIPAL

Artigo 51. ReQUisitos paRa obteR a declaRación de inteRese público mUnicipal

1. As entidades cidadás inscritas no REXISTRO MUNICIPAL DE ENTIDADES CIDADÁS poderán ser declaradas “ENTIDADES 
DE INTERESE PÚBLICO MUNICIPAL” cando cumpran os seguintes requisitos:

A) Levar 3 anos inscritas no REXISTRO MUNICIPAL DE ENTIDADES CIDADÁS;

b) Ter mantido durante os 3 últimos anos algún servizo ou actividade de carácter permanente dirixida a veciños / 
 as do municipio que non sexan membros da entidade.

 c) Cumprir un labor sociosanitario, de dinamización cultural, de activación da participación cidadá, etc.

2. As entidades cidadás declaradas de interese público municipal gozarán de dereitos de discriminación positiva á hora de 
acceder a convenios de colaboración e na baremación en procesos de conceción de subvencións

3. Promoverase dende o Concello o desenvolvemento de actividades conxuntas en colaboración con outras entidades 
sociais.

Artigo 52. docUmentación paRa solicitaR a declaRación de inteRese público mUnicipal

As entidades cidadás que desexen solicitar a Declaración de Interese Público Municipal deberán presentar a seguinte 
documentación:

A. Instancia dirixida ao/á CONCELLEIRO/A DELEGADO/A DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ, solicitando a Declaración.

b. Copia da Acta da Asamblea na que se acordou a solicitude da Declaración.

c. Memoria das actividades ou servizos que cumpran cos requisitos establecidos no artigo 51 deste Regulamento.



• CAPÍTULO IV. SUBVENCIÓNS E CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Artigo 53. mecanismos de financiamento Ás entidades cidadÁs

1. O Concello de Ferrol, co fin de apoiar o crecemento e fornecer o tecido asociativo, incluirá no seu orzamento anual unha 
dotación económica para subvencionar a realización de proxectos ou actividades de interese para o municipio manifestado 
por parte das entidades cidadás.

2. O Concello realizará unha convocatoria anual para a concesión destas subvencións, que deberá incluir os criterios para 
concedelas e para determinar a súa contía. Estes criterios serán perfilados tecnicamente dende cada CONCELLERÍA nas 
convocatorias anuais e  contarase cunhas bases comúns para todos os departamentos. Os criterios para a baremación 
poderán ser debatidos dende os diferentes foros de participación habilitados neste Regulamento, valorándose, entre 
outras, o labor dinamizador e interese social para a comunidade ferrolá.

3. As subvencións serán tramitadas administrativamente dende cada Concellería, remitindo a información das concesións 
ao departamento de Participación Cidadá.

4. O Concello de Ferrol, no ámbito das súas competencias, poderá establecer coas entidades cidadás inscritas no REXISTRO 
MUNICIPAL DE ENTIDADES CIDADÁS, convenios de colaboración en programas de interese social.

5. Nesta materia, estarase ao disposto na Lei 38/2003 xeral de subvencións, na Lei 9/2007 de Subvencións de Galicia e nas 
ordenanzas municipais de subvencións.

• CAPÍTULO V. COLECTIVOS, PLATAFORMAS E COORDINADORAS CIDADÁS 

Artigo 54. platafoRmas e cooRdinadoRas cidadÁs

1. O Concello de Ferrol recoñece a importante contribución das novas formas de organización social, a través de 
PLATAFORMAS E COLECTIVOS CIDADÁS, non inscritos no Rexistro Municipal de Entidades Cidadás. Polo cal, habilitaranse 
na Concellería delegada de Participación Cidadá os medios necesarios para a difusión do seu labor de cara á defensa dos 
dereitos da cidadanía e do interese xeral.

2. A efectos informativos, comunicacionais e de difusión das súas actividades, desfrutarán da misma condición que as 
entidades debidamente rexistradas.
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• CAPÍTULO VI. SERVIZOS DE APOIO E ASESORAMENTO

Artigo 55. seRvizos de asesoRamento e foRmación

O Concello de Ferrol proporcionará os seguintes servizos ás entidades inscritas no REXISTRO MUNICIPAL DE ENTIDADES 
CIDADÁS; aos colectivos, plataformas e coordinadoras cidadás:

A. Asesoría para asociacións e entidades sociais.

b. Formación para asociacións e entidades sociais.

c. Fondo documental sobre Participación Cidadá, xestión asociativa e metodoloxía participativa.

d. Mediación veciñal.



• CAPÍTULO VII. SENSIBILIZACIÓN SOCIAL

Artigo 56. campañas de sensibilización dos valoRes democRÁticos

O Concello promoverá e realizará campañas informativas para o desenvolvemento dos valores solidarios, democráticos e 
de participación na vida pública. Estas campañas irán dirixidas ao conxunto da cidadanía de Ferrol e, en especial, á infancia 
e adolescencia e á poboación migrante; empregando os diferentes foros de debate regulados nesta norma para a súa 
difusión e o seu deseño.

Artigo 57. incoRpoRación de contidos Relativos Á paRticipación cidadÁ nas actividades 
foRmativas

O Concello promoverá e realizará cursos de formación, xornadas e seminarios, que potencien:

A. O coñecemento do funcionamiento da institución municipal, da lexislación, regulamentación e normativa que rexe para 
a administración local.

b. A Participación Cidadá e a democracia participativa.

c. A xestión, dinamización e fornecemento do tecido asociativo.

d. O interese da cidadanía non asociada pola participación na vida pública do municipio, a través do financiamento de 
actividades que inclúan contidos transversais de activación da participación e na organización por parte do Concello 
destas actividades.
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DISPOSICIÓNS TRANSITORIAS

disposición trAnsitoriA primeirA

As ASEMBLEAS DE BARRIO serán delimitadas e reguladas por unha normativa específi ca, unha vez consultada á cidadanía 
mediante enquisas cidadás e contrastada esta información mediante grupos de debate abertos á veciñana.
Disposición Transitoria Segunda

1. Ate a constitución do CONSELLO DA VECIÑANZA e a posterior elección polo mesmo da COMISIÓN PERMANENTE, existirá 
unha COMISIÓN DE CONTROL PROVISIONAL que será elixida de entre as persoas participantes no proceso de debate 
cidadá para a elaboración participada deste Regulamento.

2. A proposta para a constitución da COMISIÓN DE CONTROL PROVISIONAL será formulada nunha sesión de traballo do 
Grupo de Análise e Proposta, conformado para o proceso participativo de reforma do presente Regulamento.

3. O proceso electoral para elixir a COMISIÓN DE CONTROL PROVISIONAL deberá porse en marcha simultáneamente á 
difusión do presente Regulamento.

DISPOSICIÓNS ADICIONAIS

disposición AdicionAl primeirA

Naquelas cuestións non previstas neste REGULAMENTO, estarase ao disposto nas seguintes normas comúns da 
administración local e específi cas da participación cidadá: 

noRmativa común:
• Lei 7/1985 Reguladora das Bases de Réxime Local.

 • Lei 5/1997 de administración local de Galicia.
 • Real Decreto 2568/1986, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento 
 e Réxime Xurídico das Entidades Locais.
 • Lei 30/1992 de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común.

noRmativa específica:
 • Lei Orgánica 4/2001 Reguladora do Dereito de Petición.
 • Lei Orgánica 1/2002, Reguladora do Dereito de Asociación.
 • Lei 38/2003 Xeral de Subvencións. 
 • Lei 9/2007 de Subvencións de Galicia.



disposición AdicionAl segundA
O Concello dará a máxima difusión ao contido do presente REGULAMENTO utilizando para iso campañas específicas e os 
medios de comunicación social.

DISPOSICIÓN DERROGATORIA

disposición derrogAtoriA ÚnicA
Dende a data de entrada en vigor do presente REGULAMENTO quedan derrogadas todas as disposicións contidas en 
Ordenanzas e Regulamentos Municipais que se opoñan ao disposto no mesmo; en particular, queda derrogado o 
Regulamento de Participación Cidadá aprobado no 1998.

DISPOSICIÓN FINAL
Este regulamento entrará en vigor ao día seguinte da súa publicación no Boletín Oficial da Coruña e transcorrese o prazo 
do artigo 70.2 na súa relación co artigo 65.2 da Lei 7/1985, reguladora das bases de réxime local.

       Ferrol, 16 de novembro de 2009.

       Vicente Irisarri Castro
       Alcalde-Presidente
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GLOSARIO DE TERMOS 
A continuación exponse unha serie de termos sobre democracia dende a óptica da Administración local e, moi especialmente, 

ligados á Área de Participación Cidadá. O texto é resultado do Convenio de colaboración subscrito entre
o  Colexio Profesional de Ciencias Políticas e Socioloxía de Galicia e o Concello de Ferrol.

Coordinación:

Xaime Subiela Pérez

Equipo de traballo.-
 
Jorge Fente Balsa 
Alba López Picos
Jacobo Zárate Rodríguez
Mario López Guerrero
Antía García González
Maica Rodríguez Freire
Francisco Eduardo Haz Gómez
Jesús de la Fuente Blanco
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a )
Acción AfirmAtivA 
Políticas encamiñadas a eliminar prácticas discriminatorias (por razón de sexo, raza,lingua,etc) sobre determinados grupos 
e que pretenden compensalos e favorecelos para lograr a súa integración social. Denomínase discriminación positiva 
aquelas accións destinadas a establecer resultados concretos no acceso dos grupos discriminados a determinados espazos 
acaparados por outros grupos.

Acordo
Documento administrativo que recolle as decisións adoptadas polos órganos competentes.

ActA
Documento escrito en que se recolle o resultado dunha reunión e no que deben constar unha serie de datos descritivos 
desta sesión: nomes das persoas e entidades asistentes, data, horario e lugar de celebración, así como un extracto dos 
debates que se produciron, acordos tomados. Son asinadas pola persoa que asume o secretariado da sesión (normalmente 
coincidente coa secretaría da entidade ou institución) e enviadas a todas as persoas asistentes e/ou interesadas nos asuntos 
tratados, habitualmente cunha nova convocatoria, se as sesións teñen periodicidade ou cun ofi cio de remisión se a reunión 
foi un acto puntual.

Actor sociAl
Grupo ou organización que intervén de maneira activa nos procesos políticos, sociais, culturais e de desenvolvemento 
dunha comunidade, dun país, etc. Considéranse actores sociais da participación cidadá ás entidades públicas, privadas ou 
sociais implicadas nos procesos participativos, tales como asociacións de veciños, movementos sociais, ONGs, sindicatos, 
etc.

AdministrAción locAl
Entidades territoriais que despregan as súas competencias nun municipio (Concello), en territorios supramunicipais 
(Mancomunidades) ou provinciais (Deputacións Provinciais), e que teñen a consideración de ser as máis próximas á 
cidadanía (principio de subsidiariedade). 

AgrupAción electorAl independente (Aei)
Conxunto de persoas que se presentan a uns comicios electorais sen formar parte de ningún dos partidos políticos 
existentes.

AlegAción
Documento co que a persoa interesada nun procedemento administrativo, ou nun proceso, lle proporciona á Administración 
datos, documentos ou calquera outra información relativa á tramitación daquel.
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Anuncio
Texto administrativo en que  se difunden certos datos e elementos da xestión pública de interese xeral (adquisición de 
bens, ofertas a empresas ou á cidadanía, contratación e presentación de servizos). Habitualmente publícase nos diarios 
oficiais e nos medios de comunicación.

ApoderAmento
Acto de investir de poder, de autorizar; no que atende á participación cidadá refírese ao fortalecemento da posición social, 
política, económica e cultural dun colectivo, a ampliación das posibilidades de elixir e a capacitación dos suxeitos, que 
establecen os seus propios obxectivos e controlan o seu destino. 

AsembleA
Reunión numerosa de persoas convocadas para algún fin. No referido a unha organización designa o conxunto de persoas 
ou entidades que a compoñen 
 
AsembleA de bArrio (Artigo 30 do Regulamento de participación cidadá do Concello de Ferrol)
Órganos de participación territorial con carácter informativo, consultivo, de control e de formulación de propostas, que 
permite a implicación cidadá na xestión dos barrios e do municipio. Constitúen o espazo propio para o desenvolvemento 
de iniciativas participativas e o desenvolvemento dos orzamentos participativos.

AsociAción
Entidade ou persoa xurídica composta por un conxunto de persoas físicas que libremente se agrupan co obxecto de 
participar nunha finalidade común, así como compartir coñecementos, actividades,  recursos, etc... 

AsociAción sen ánimo de lucro
Entidade ou persoa xurídica, composta por un conxunto de persoas físicas, que libremente se agrupan coa finalidade de 
desenvolver accións de carácter non lucrativo.

ASOCIACIÓN VECIñAL 
Asociacións constituídas para a defensa dos intereses xerais ou sectoriais dos veciños e das veciñas, teñen a consideración 
de entidades de participación cidadá.

En relación co Concello teñen dereito a:

 • Recibir información directa sobre os asuntos que sexan do seu interese;
 • Facer propostas sobre os asuntos que afecten aos intereses dos seus representados no ámbito da competencia  
   municipal;
 • Formar parte dos órganos de participación municipal;
 • Intervir nas sesións dos órganos do Concello cando sexan requiridas e autorizadas.



regulamento
REGULAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ DO CONCELLO DE FERROL

AudienciA pÚblicA ( Artigo 17 do Regulamento de participación cidadá do Concello de Ferrol)
Celebración de sesións específi cas do Pleno Municipal abertas a todos/as os/as veciños/as que o desexen, para ser 
informados/as e escoitados/as en relación a aqueles temas de competencia municipal, e de especial relevancia para o 
municipio.

Auto-xestión
Capacidade das organizacións para executar as súas accións e conseguir os seus obxectivos sen necesidade de apoio 
doutras organizacións, institucións ou condicionamentos de cara ao fi nanciamento das súas actividades. Nalgúns casos 
refírese á capacidade das entidades sociais para asumir a responsabilidade da xestión de servizos de interese público. 

AVALIACIÓN DE POLÍTICAS PúBLICAS
Proceso de valoración dunha acción pública fundada en información recollida e analizada de xeito sistemático. Os criterios 
aplicados para avaliar os efectos dunha política atenden á súa efi cacia -a relación entre os obxectivos da política e os 
seus resultados-, a efi ciencia -relación entre os recursos invertidos e os efectos obtidos-, ou a efectividade -relación entre 
impactos previstos e impactos reais.

Aviso
Anuncio polo que se pon un feito en coñecemento das posibles persoas interesadas.

AxendA 21 locAl.
Estratexia de sostibilidade desenvolvida a través dun proceso de participación cidadá para a planifi cación estratéxica 
municipal; supón un pacto entre autoridades municipais, cidadanía e o conxunto de actores implicados na sostibilidade 
ambiental, social e económica. 

Axentes sociAis
Grupos ou entidades sociais que teñen relevancia como vertebradores, dinamizadores ou representantes dunha parte da 
sociedade.  

AxudA pÚblicA
Disposición de fondos públicos a favor de persoas físicas ou xurídicas, entidades públicas
ou privadas para que leve a cabo unha actividade de interese público en base a uns 
requisitos.
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b )
benestAr sociAl
Concepto referido ao conxunto dos factores que contribúen a establecer unha mellor calidade de vida para as persoas, 
mídese en función de diferentes dimensións e indicadores: sociais, económicas, culturais, medioambientais, etc. Tende a 
comprenderse como políticas de benestar ás referidas á universalización da educación, a sanidade, a protección social, en 
xeral todas as políticas de inclusión e as xeradoras de igualdade de posibilidades para toda a cidadanía.

BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA (BOP)
Publicación periódica das disposicións oficiais, acordos, etc., emanadas dos concellos, mancomunidades, deputacións 
provinciais e demais órganos territoriais de administración  local delimitados nunha mesma provincia. Enderezo electrónico 
do Boletín Oficial da Provincia da Coruña: www.dicoruna.es/bop/ 

c )
CARTA DE SERVIZOS 
Documento descritivo dos servizos administrativos que cada Administración lle ofrece á cidadanía. 

censo electorAl
Rexistro xeral de cidadáns con dereito a voto elaborado pola Oficina do Censo electoral do Instituto Nacional de 
Estatística.

CENTRO CÍVICO
Ben municipal que constitúe un lugar de encontro da cidadanía, da veciñanza ou das entidades deses territorio para 
fomentar a participación activa dos cidadáns e facer máis accesible a cultura e o benestar social. A modo de exemplo, 
pódese mencionar o Centro Cívico de Caranza.

certificAdo 
Documento que acredita a veracidade de feitos e de datos recollidos en actas, arquivos, 
expedientes, etc.

CIDADANÍA/ CIDADANÍA ACTIVA
Condición do individuo como membro dunha comunidade política á que está xuridicamente vinculado polo feito da súa 
pertenza; a través de dito estatuto xurídico os cidadáns e cidadás adquiren unha serie de dereitos (civís, políticos, sociais) 
e de deberes a respecto da colectividade. Cidadanía activa refírese á implicación das persoas nos asuntos comunitarios 
ou públicos, á asunción de responsabilidades cívicas e compromisos cos seus concidadáns e vai asociada ás formas máis 
participativas da democracia.
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circulAr
Documento de contido xeral, dirixido a un grupo indeterminado de persoas destinatarias. Trátase dun tipo de carta utilizado 
para a comunicación interna da administración.

citAción
Documento mediante o que se solicita a presencia dunha persoa para que cumpra un trámite administrativo. Se se marca 
un límite de data, antes do cal hai que presentarse, denominarase “citación a prazo” ou “emprazamento”.

codecisión
Procedemento de toma de decisións baseada na participación conxunta de varios actores, con carácter xeral refírese á 
implicación da cidadanía e as entidades sociais na toma de decisións públicas.

comisión especiAl de queixAs e suxestións
(Artigo 11 do Regulamento de participación cidadá do Concello de Ferrol)
Órgano municipal composto polos/as concelleiros/as de todos os grupos políticos presentes no Pleno, de forma 
proporcional. Corresponde á Comisión defender os dereitos da cidadanía nas súas relacións coa administración local, 
supervisar a actuación desta, propoñer accións de mellora e informar das queixas de conformidade co disposto neste 
Regulamento.

A Comisión poderá levar a cabo investigacións sobre o funcionamento dos servizos, inspeccións das dependencias 
administrativas, sen prexuízo das competencias atribuídas aos órganos de control do Concello. Todos os órganos de 
goberno e administración municipal están obrigados a colaborar coa Comisión.

comisión de seguimento e control
Na actualidade existe unha Comisión de Control Provisional que foi elixida de entre as persoas participantes no proceso de 
debate cidadá para a elaboración participada do Regulamento de Participación Cidadá do Concello de Ferrol, mentres non 
se constitúa a “Comisión Permanente de Participación Cidadá”. Ademais está en funcionamento a Comisión de Seguimento 
de Orzamentos Participativos relativa ao proceso de 2009, con veciños/as representantes dos barrios e representantes da 
comisión de control provisional.

comisión informAtivA
Órgano das Corporacións locais sen atribucións resolutorias que teñen por función o estudio, informe ou consulta dos 
asuntos que teñen que ser sometidos á decisión do Pleno e da Xunta de Goberno Local cando esta actúe con competencias 
delegadas polo Pleno.  Tamén  realizan o seguimento da xestión do Alcalde/sa, a Xunta de Goberno Local e  os/as concelleiros/
as que ostenten as delegacións, así como as competencias de control que lle corresponden ao Pleno.
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comisión permAnente de pArticipAción cidAdá
(Artigo 42 do Regulamento de Participación Cidadá do Concello de Ferrol) 
Órgano de control da implementación e funcionamento dos mecanismos de participación cidadá, no Concello de Ferrol é 
elixido polo Consello da Veciñanza.

competenciA
Capacidade ou atribución lexítima dun órgano ou responsable público para o coñecemento ou resolución dun asunto ou 
actividade.

CONCELLARÍA
Cada unha das grandes áreas ou departamentos nos que se divide a xestión do goberno local municipal.

concello
Órgano de goberno e administración municipal, integrado polo Alcalde e os Concelleiros.
Edificio que alberga o órgano de goberno e a administración municipal

consenso
Acordo entre varias partes referido á unha materia e baseado na conciliación de diferentes puntos de vista. No ámbito 
público adoita referirse ao acordo unánime de todos os membros dunha institución ou órgano. 

CONSELLO DA VECIñANZA (Artigos 38-41 do Regulamento de participación cidadá do Concello de Ferrol)
Órgano de encontro e coordinación do resto de órganos de participación cidadá do municipio. Coas seguintes 
competencias: 

A. Intercambiar información sobre o funcionamento dos Consellos Sectoriais, as Asembleas de Barrio e os Foros Cívicos.

b. Elaborar propostas de coordinación entre os órganos de participación cidadá.

c. Presentarlle suxestións ao Concello para a mellora dos mecanismos de participación cidadá e para a aplicación de 
políticas e actuacións municipais integrais.

d. Promover a colaboración entre as entidades cidadás do municipio.

e. Elixir a Comisión permanente de Participación Cidadá.

consello escolAr
Órgano máis importante de participación da Comunidade Escolar Municipal; que integra todos os axentes implicados na 
función educativa neste ámbito.
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consello sectoriAl (Artigo 26 do Regulamento de participación cidadá do Concello de Ferrol)
Órganos de participación de carácter informativo, consultivo e de formulación de propostas, que permiten a participación 
cidadá na xestión de cada un dos sectores ou áreas da actividade municipal. No Concello de Ferrol están en vigor Consellos 
Sectoriais de Benestar Social, Lingua, Muller, Medio Ambiente, Educación, Turismo.

consultA populAr (Artigo 24 do Regulamento de participación cidadá do Concello de Ferrol)
O Concello poderá someter a consulta da cidadanía aqueles asuntos de competencia propia municipal e de carácter local, 
agás os relativos á facenda local, que sexan de especial relevancia para os intereses dos veciños e das veciñas; debendo ser 
solicitada por pedido colectivo dun mínimo do 5% do Censo Electoral.
A convocatoria deberá ser acordada por maioría absoluta do Pleno, remitida á Xunta de Galicia e autorizada polo Goberno 
estatal. 

convocAtoriA
Documento en que  se solicita a presencia de alguén (persoa individual ou representante dunha entidade) nun lugar, data 
e hora determinados, para asistir a unha sesión ou reunión colectiva.

corporAción locAl
Termo relativo tanto a institución como o conxunto dos membros do Pleno municipal. 
Tamén se refi re de maneira xenérica aos Concellos.

corresponsAbilidAde
Responsabilidade compartida entre diferentes partes; no contexto da participación cidadá refírese á cooperación estable 
entre os poderes públicos e a cidadanía e á asunción de compromisos comúns na condución dos asuntos públicos. 

coxestión
Modelo organizativo en que  a responsabilidade recae sobre máis dun órgano ou entidade compartindo o exercicio, a 
execución e/ou a fi nanciamento de obxectivos e accións. Na participación cidadá refírese á implicación dos/as cidadáns/
ás ou colectivos sociais na xestión de servizos públicos.

culturA pArticipAtivA
Predisposición e capacidade dos cidadáns, entidades ou do conxunto da sociedade a implicarse nos asuntos comunitarios 
ou públicos; refírese tanto ao grao como aos hábitos e formas democráticas de participar nos asuntos colectivos.
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d )
dAfo (método)
Acrónimo de Debilidades, Ameazas, Fortalezas e Oportunidades, técnica de avaliación cualitativa empregada para facilitar 
a toma de decisións estratéxicas, o seu cometido é axudar a encontrar os factores críticos e unha vez identificados 
utilizalos para definir os obxectivos, as políticas e os plans de accións: consolidando fortalezas, minimizando debilidades, 
aproveitando as oportunidades e reducindo as ameazas.

decreto
Tipo de acto administrativo emanado do poder executivo (por exemplo do Consello da Xunta, do Consello de Ministros ou 
de responsables políticos/as a nivel local), que posúe un contido normativo regulamentario, con rango xerárquico inferir 
ás leis, en caso da administración autonómica e estatal.

DEFENSOR/A DA CIDADANÍA (Artigos 14-16 do Regulamento de participación cidadá do Concello de Ferrol)
Dentro do ámbito local, institución que ten como obxectivo ser a canle de diálogo, estudio e seguimento dos problemas 
que viven os cidadáns e as cidadás ante a administración municipal.
O/a Defensor/a da Cidadanía cumprirá as súas funcións con independencia e  obxectividade, investigando e resolvendo os 
expedientes iniciados de oficio e aquelas queixas formuladas a petición dos cidadáns e das cidadás.

delegAción
Cesión do exercicio dunha competencia dun órgano ou autoridade superior noutra inferior, 
retendo ou transmitindo a súa titularidade.

deliberAción
Proceso de consideración e confrontación dos diferentes puntos de vista sobre  unha materia co fin de tomar unha decisión 
sobre ela. A participación cidadá fai especial fincapé no diálogo e na construción compartida entre a cidadanía e os poderes 
públicos das propostas de acción, polo que comprende a deliberación como o proceso de discusión e de reflexión do que 
pode resultar unha visión máis precisa dunha problemática e como pode ser abordada.

demAndA
Escrito ou petición dunha das partes dun proceso administrativo ou xurídico na que formula e xustifica  a súa comparecencia 
no dito proceso.

democrAciA
Doutrina política favorable á intervención do pobo no goberno así como a orde política na que a soberanía é exercida polo 
pobo. Tamén se denomina democracia aos réximes políticos que reúnen unha serie características liberal-democráticas en 
que á dimensión democrática se engade a garantía de dereitos e liberdades públicas.
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democrAciA directA
Formas de democracia na que a cidadanía participan de xeito directo no goberno da comunidade e no proceso de toma 
de decisións políticas; a través de asembleas, referendos e outros procedementos de autogoberno. 

democrAciA pArticipAtivA
Formas de democracia baseada na participación directa da cidadanía na toma de decisións, na súa execución e control, 
que fai corresponsable do goberno dunha colectividade ao conxunto dos cidadáns e cidadás. A democracia deliberativa 
subliña o carácter dialogado do goberno do común, e a relevancia dos espazos e bens público para 

democrAciA representAtivA
Formas de democracia que se exerce a través das cidadás e cidadáns electos ou nomeados polos conxunto da cidadanía 
para gobernar a cousa pública; baseada na elección por sufraxio universal de representantes, encargados de tomar e 
executar as decisións. 

denunciA
Documento polo que a cidadanía pon en coñecemento dun órgano administrativo feitos que determinan o comezo dun 
procedemento.

deputAción provinciAl
Entidade local que goberna e administra a provincia, é elixida de xeito indirecto a través dos representantes electos dos 
concellos do seu territorio. Son competencias propias das 
Deputacións Provinciais:

• Coordinar os servizos municipais entre si para garantir a prestación integral e axeitada de servizos públicos en  
   todo o territorio da provincia;

• Prestar asistencia e cooperación xurídica, económica e técnica aos municipios;
• Prestar os servizos públicos de carácter supramunicipal.
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DEREITOS DA CIDADANÍA NA ADMINISTRACIÓN LOCAL
(Regulamento de participación cidadá do Concello de Ferrol)

A Constitución española recolle unha serie de dereitos fundamentais e liberdades públicas que gozan dun estatuto especial 
en canto a garantías.  Dentro destes inclúese un grupo que define os dereitos da cidadanía diante dos poderes públicos. 
Para o ámbito local de Ferrol diversos dereitos foron agrupados de forma explícita no Título II do seu Regulamento de 
participación cidadá, son os seguintes:
 • Dereito a servizos públicos de competencia municipal.
 • Dereito á información.
 • Dereito de petición e proposta.
 • Dereito de audiencia pública.
 • Dereito de iniciativa popular.
 • Dereito de intervención no Pleno Municipal.
 • Dereito a consulta popular.

DESCENTRALIZACIÓN DE SERVIZOS
Transferencia da titularidade de materias de competencia dunha administración a outra
administración ou ente con personalidade xurídica distinta. 

desconcentrAción municipAl
Delegación do poder de decisión das administracións nun ou varios órganos dependentes, para facilitar a participación 
cidadá na xestión dos asuntos locais, así como para o achegamento dos servizos á cidadanía. Os Municipios poden 
establecer órganos territoriais de xestión desconcentrada coas competencias que o concello lles transfira. 

diArio oficiAl de gAliciA (DOG)
Publicación periódica das disposicións oficiais, acordos, etc., emanadas da Xunta de 
Galicia.  Enderezo electrónico do Boletín Oficial de Galicia: www.xunta.es/dog

dilixenciA
Trámite ou actuación nun proceso, xeralmente administrativo. Tamén o documento oficial que verifica determinados 
trámites administrativos, e deixa constancia deles.

DINAMIZACIÓN SOCIOCULTURAL
Método de intervención social dinámico baseado na animación e no aproveitamento dos recursos propios da comunidade, 
que utiliza metodoloxías participativas e considera clave a activación e a cooperación social no desenvolvemento 
comunitario.

ditAme
Opinión razoada dun especialista ou dun órgano sobre un determinado tema.
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e )
educAción pArA A pArticipAción
Accións formativas dirixidas á cidadanía e aos diferentes actores implicados na participación, de maneira que se mellore e 
aumente o exercicio de cidadanía e o desenvolvemento democrático. 

entidAde de interese pÚblico municipAl (Regulamento cidadá do Concello de Ferrol)
As entidades cidadás inscritas no REXISTRO MUNICIPAL DE ENTIDADES CIDADÁS poderán ser declaradas “ENTIDADES DE 
INTERESE PÚBLICO MUNICIPAL” cando cumpran os seguintes requisitos:

 A) Levar 3 anos inscritas no REXISTRO MUNICIPAL DE ENTIDADES CIDADÁS;

 b) Ter mantido durante os 3 últimos anos algún servizo ou actividade de carácter permanente dirixida a veciños / 
 as do municipio que non sexan membros da entidade.

 c) Cumprir un labor sociosanitario, de dinamización cultural, de activación da participación cidadá, etc.

EQUIPAMENTOS E SERVIZOS DE PROXIMIDADE
As entidades públicas territoriais, normalmente municipais, dispoñen de equipamentos ou servizos para facilitar a 
dinamización cidadá a través da súa participación. Responden aos procesos de desconcentración e descentralización da 
Administración ao tempo que favorece a corresponsabilidade da cidadanía.

ESPAZO PúBLICO
Espazo de propiedade pública, dominio e uso público, en oposición ao espazo privado refírese aos lugares de total 
accesibilidade: rúas, prazas, parques, edifi cios públicos, bibliotecas, hospitais, etc. Tamén fai mención aos espazos para a 
relación social e o contacto entre a xente e para a expresión comunitaria.

e-AdministrAción
A administración electrónica é unha forma de facilitar a accesibilidade da cidadanía ás Administracións públicas utilizando 
plataformas dixitais como por exemplo as ofi cinas e a tramitación administrativa virtual.

e-goberno
O goberno electrónico é unha forma de gobernar a través das tecnoloxías da información e a comunicación (TIC) facilitando 
a implicación da cidadanía nos asuntos públicos e a conformación da vontade colectiva a través de portais de Internet, 
redes sociais, etc. 
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f )
federAción
Entidade sen ánimo de lucro que agrupa a diversas asociacións ou grupos do mesmo sector social, para o  desenvolvemento 
de obxectivos comúns.

FORO CÍVICO (Artigo. 35 do Regulamento de participación cidadá do Concello de Ferrol)
Órgano de reflexión e debate, de formulación de propostas e de control da súa execución cando fosen aprobadas polo 
Concello. Permiten a participación cidadá en cuestións que afectan a máis dunha área ou sector de actividade municipal. 

fundAción
Organización sen ánimo de lucro que nace dun acto de disposición de bens que realiza  o/a fundador/a. Este/a vincula os 
bens a un fin determinado de maneira permanente e establece as normas polas que ten que administrarse, cumprindo os 
requisitos que marquen as leis. 

g )
gobernAbilidAde
Calidade propia dunha comunidade política segundo a cal as súas institucións de goberno actúan eficazmente dentro duns 
límites considerados lexítimos pola cidadanía, fai especial referencia aos modos de regulación da orde social e política.

GOBERNANZA
Do inglés governance fai mención ao bo goberno, á arte de gobernar activando o conxunto dos recursos existentes 
(públicos, privados e sociais) e promovendo a cooperación entre o Estado e a sociedade civil no desenvolvemento dunha 
comunidade ou territorio. A gobernanza parte dunha concepción activa da cidadanía e da necesidade da súa participación 
e a colaboración dos diferentes actores (distintas Administracións, entidades sociais, empresas, etc) na solución dos 
problemas públicos. 
 
goberno municipAl
Órgano executivo dos concellos, con potestade local, formado polo alcalde e mailos concelleiros membros da Xunta de 
Goberno Local. Concelleiros/as son todos/as os/as membros da Corporación local pero non todos forman parte do goberno 
local.

grupo de Análise e propostA
Grupo de persoas que se implica no impulso dun proceso participativo, combinando un traballo de diagnose e posterior 
proposta desde bases de consenso. Este grupo pode estar constituído por calquera persoa con relevancia para o proceso: 
representantes de asociacións, colectivos, institucións, cidadanía non agrupada, etc. Con frecuencia, cando este grupo 
asume un papel de liderado sobre o conxunto do proceso adoita ser denominado como “grupo motor”. 
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grupo de presión
Grupo de interese que buscan incidir na toma de decisións públicas. 

grupo municipAl
Os grupos políticos fórmanse a partir dos resultados das eleccións. Normalmente se corresponden cos partidos políticos 
e agrupacións electorais independentes (AEI), pero pode existir un grupo mixto que albergue representantes de varias 
forzas políticas. Os grupos políticos municipais son os grupos que teñen competencia normativa no Concello a partir das 
eleccións municipais e que facilitan o seu labor.

i )
iguAldAde de oportunidAdes
Principio que presupón que todas as persoas -aplícase en especial na igualdade entre homes e mulleres- teñen as mesmas 
garantías de participación plena en todas as esferas. Busca benefi ciar por igual a homes e mulleres, para que ambos podan 
desenvolver plenamente as súas capacidades e mellorar as súas relacións.

implementAción 
Poñer en funcionamento as medidas para levar a cabo as políticas, proxectos, accións, etc.
informe
Documento administrativo que contén unha declaración de xuízo dun órgano administrativo, persoa, ou entidade pública 
ou privada sobre cuestións de feito, técnicas ou xurídicas que son obxecto dun procedemento administrativo.

iniciAtivA populAr
Dereito polo cal os veciños e veciñas do municipio poden solicitarlle ao concello, previa petición subscrita polo 10% do 
censo electoral, propostas de acordos, actividades de interese público e proxectos de regulamentos de competencia 
municipal.

interese pÚblico municipAl
(ver Entidade de Interese Público Municipal)

interese xerAl
É o que afecta ao conxunto da cidadanía ou a maioría dunha colectividade, por oposición ao interese particular. 

investigAción-Acción pArticipAtivA
Metodoloxía de análise e intervención social onde os actores implicados se converten nos protagonistas da construción 
do coñecemento da realidade, a detección de problemas e a elaboración de propostas e solucións, e na que os técnicos 
son facilitadores deste proceso. gl
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l )
legAlidAde
Principio que se refire ao exercicio do poder público sometido á lei. É o principio básico e fundamental do Estado de Dereito 
e da seguridade xurídica, xa que o que é legal depende da lei e a xurisdición e non do arbitrio puntual das persoas.

lexislAturA
Período ou mandato dos membros dos órganos lexislativos desde unas eleccións ata as seguintes. No caso das 
administracións locais, denomínase mandato corporativo, dado que non teñen capacidade lexislativa.

lexitimidAde
Concepto co que se xulga a capacidade dun poder para obter obediencia sen necesidade de recorrer á coacción a través 
da forza. Principio moral polo que se avalía a adecuación ou inadecuación dun acto, poder, petición,etc.

LICENZA
Contrato mediante o cal, unha persoa recibe doutra o dereito de uso de bens, podendo recibir un pago polo seu uso.

m )
MAIORÍA ABSOLUTA
Consiste en obter nunha votación máis da metade dos votos dos membros dun órgano, non só dos asistentes (exemplo 
nun órgano de 25 membros a maioría absoluta serían 13, e nun de 24 membros tamén serían 13)

MAIORÍA CUALIFICADA
A maioría cualificada é unha maioría especial que se esixe en determinadas votacións. Non implica só ser a opción máis 
votada, senón que ten que reunir algún requisito máis coma una porcentaxe mínima de votos (dous terzos, tres quintos) 
ou un mínimo número de votos válidos, é dicir, que a abstención podería invalidar una votación.

MAIORÍA SIMPLE
A maioría simple ou ordinaria é aquela que permite aprobar unha iniciativa por ter máis votos a favor que en contra, ou 
tamén a alternativa máis votada entre varias.

mAncomunidAde de municipios
Os municipios teñen dereito a asociarse en mancomunidades para a execución ou prestación, en común, de obras, servizos 
e actividades da súa competencia. O obxecto da mancomunidade deberá ser determinado e non poderá asumir todas as 
competencias dos municipios asociados.
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mAndAto
Período de tempo en que  se exerce o goberno, normalmente fai referencia a unha lexislatura que no caso español son de 
4 anos de non haber adianto electoral.
99. Metodoloxías participativas
Conxunto de ferramentas de análise e intervención comunitaria mediante as que se procura a dinamización social e 
implicación cidadá nos asuntos públicos. 

mediAción e resolución de conflitos
Forma de resolver confl itos entre dúas ou máis partes, coa axuda dunha terceira imparcial (mediadora). Non son xuíces nin 
árbitros, non impoñen solucións nin opinan sobre quen ten a verdade, o que buscan é satisfacer as necesidades das partes 
en disputa, regulando o proceso de comunicación e conducíndoo por medio duns sinxelos pasos nos que, se as partes 
colaboran, é posible chegar a unha solución na que todos gañen ou, cando menos, queden satisfeitos.

MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Proceso mediante o cal a Administración persegue a mellora dos seus servizos, procurando unha maior efi ciencia e efi cacia 
na consecución dos seus obxectivos públicos; habitualmente tende a asociarse aos procesos cambio tecnolóxico e reforma 
organizativa.

municipio
Entidade Local básica da organización territorial da Comunidade Autónoma que constitúe  a canle de participación 
cidadá nos asuntos públicos locais. Ten personalidade xurídica e plena capacidade para o cumprimento dos seus fi ns. Son 
elementos do municipio o territorio, a poboación e a organización.

n )
negociAción
A negociación é un proceso entre dúas ou máis partes para chegar a un acordo sobre a base de intereses distintos.

negociAdo
Dependencia administrativa dalgunhas institucións, inferior xerarquicamente ao servizo e á sección.

notificAción
Comunicación ofi cial e formal da resolución dunha autoridade.
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o )
observAtorio cidAdá
O Regulamento de participación cidadá inclúe a través da web municipal un “OBSERVATORIO CIDADÁ” que recolla, de 
forma periódica, as informacións e resultados de informes cuantitativos e cualitativos e datos de enquisas de opinión 
cidadá on-line.

OFICINA DE ATENCIÓN Á CIDADANÍA
Servizo que nace para promover e ofrecer á cidadanía un mecanismo que permita participar de modo directo e organizado, 
individual ou asociado, na actividade de control da Xestión Pública. Este oficina está orientada a atender as demandas de 
toda a poboación, os seus representantes e as súas organizacións en materia de información, servizos, axudas, denuncias, 
queixas, suxestións ou peticións coa finalidade de orientalas, tramitalas e darlles unha resposta oportuna. 

oficinA de queixAs e suxestións
Servizo que pon a disposición da cidadanía un mecanismo a través do que poidan indicar as deficiencias percibidas, así 
como as propostas de mellora sobre o funcionamento dos servizos públicos en materia municipal, a través das súas propias 
queixas e suxestións nesta dependencia municipal.

OMIC, OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AO CONSUMIDOR.
Servizo gratuíto de información e orientación que poden utilizar todas persoas consumidoras e usuarias, é tamén un 
instrumento de mediación nos conflitos en materia de consumo que está a disposición de tódalas persoas cidadás nos 
seus municipios.

ORDENANZA MUNICIPAL
Tipo de norma xurídica, que se inclúe dentro dos regulamentos, e que se caracteriza por estar subordinada a unha Lei. As 
ordenanzas municipais son, polo tanto, normas xerais ditadas por un Concello, de carácter obrigatorio e permanente, e 
relativas a materias de orde interna dentro do municipio.

ORZAMENTO MUNICIPAL
Plan de gastos e a previsión de ingresos dun concello para un determinado exercicio económico. Elabórase polo Alcalde 
en coordinación coas/cós concelleiras/os; no Pleno municipal é onde se analiza, discute e aproba. 

ORZAMENTO PARTICIPATIVO 
Proceso a través do cal a cidadanía contribúe a definir o destino dos recursos públicos municipais; deste xeito a veciñanza 
determina as necesidades prioritarias, consensúa os proxectos e decide os investimentos a realizar. É unha forma de 
democracia participativa e deliberativa. 



regulamento
REGULAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ DO CONCELLO DE FERROL

p )
pAdrón municipAl
Rexistro administrativo onde constan os veciños e veciñas do municipio. Os seus datos constitúen proba da residencia no 
municipio e do domicilio habitual neste.

pAridAde
Principio que se refi re á proporcionalidade representativa ou igualdade entre determinados perfís representativos ou 
sociodemográfi cos. Principalmente, adoita referirse á relación entre homes e mulleres en diferentes ámbitos (político, 
laboral, social, etc).

PARTIDA ORZAMENTARIA
Cada unha das operacións económicas rexistradas no orzamento, que permite a previsión de gastos e ingresos nun 
determinado exercicio económico.

pArtenAriAdo
Grupo de entidades públicas ou organizacións civís que se asocian para acadar obxectivos compartidos a través do 
desenvolvemento dunha iniciativa ou proxecto conxunto. 

PARTIDO POLÍTICO
Asociación voluntaria dun conxunto de persoas que comparten unha serie de principios ou valores ideolóxicos e participan 
nos procesos electorais co fi n de acadar representación nos órganos de goberno; son os actores clave da democracia 
representativa.

plAn de desenvolvemento sociocomunitArio.
Forma de planifi cación dun sistema de políticas sociais que involucra ao maior número de axentes sociais posibles e que 
traballa para recompoñer as relacións comunitarias, articular o contacto entre o movemento asociativo e as institucións e 
mellorar as condicións de vida das persoas dentro dun territorio concreto.

plAn xerAl de ordenAción municipAl (pxom)
Forma de planifi cación que constitúe un instrumento básico de ordenación do territorio dun municipio a través do que se 
clasifi ca o solo, se determina o réxime aplicable a cada clase de solo, e se defi nen os elementos fundamentais do sistema 
de equipamentos do municipio en cuestión. 

plAtAformA ou colectivo cidAdán     
Calquera grupo de persoas unidas por intereses comúns, iniciativas de interese social ou comunitario, etc. Habitualmente, 
o termo fai mención a agrupacións non formalizadas xuridicamente ou a entidades de segundo grao.
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pleno municipAl
Órgano de máxima representación política dos cidadás dentro dun goberno municipal. Está integrado por todos os 
concelleiros e presidido polo Alcalde. Nel se debaten e se aproban diversas ordenanzas municipais. 

POLÍTICA PúBLICA
Conxunto dos programas sectoriais e accións de goberno no ámbito da sociedade encamiñados á intervención nunha 
materia determinada: educación, saúde, seguridade pública, infraestruturas, agricultura, etc.

procedemento AdministrAtivo
Procedemento formal polo que unha serie de actos concretan a actuación administrativa para a realización dun fin. Significa 
unha garantía da cidadanía para que a Administración non actúe de modo arbitrario e discrecional, senón que se ateña a 
unhas pautas de proceder que poden ser coñecidas por calquera persoa, evitando a indefensión. 

proceso pArticipAtivo
Conxunto de accións planificadas para canalizar a participación cidadá na toma de decisións políticas. En senso estrito, 
o termo aplícase en referencia ás accións ou dispositivos temporais que culminan na adopción de decisións concretas, e 
que eventualmente se prolongan baixo a forma de mecanismos participativos de control e seguimento da execución das 
decisión.

protocolo
Área da Alcaldía especializada nas relacións de comunicación externas, no cerimonial, deseño e execución de actos 
corporativos, institucionais, etc.
Conxunto de procedementos específicos establecidos nun plan ou proxecto de actuación concreto.

q )
queixA
Procedemento ao que a cidadanía pode recorrer para amosar calquera inquietude, recomendación, denuncia ou crítica 
relacionada co funcionamento da prestación dun servizo público. 

quórum
Nivel de asistencia mínima requirido para que se constitúa calquera tipo de órgano -xunta, asemblea, etc.- e para que as 
súas resolucións sexan validamente aprobadas. 
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r )
receptividAde dA AdministrAción
Capacidade das Administracións públicas para ser accesible á cidadanía e permeable ás súas demandas; adoitase falar de 
orientación á cidadanía para denominar as lóxicas que permiten facer máis receptiva a unha Administración.

reclAmAción.
Petición a través da que unha ou varias persoas tratan de que se resolva un determinado problema. Con frecuencia, 
oriéntase a obter unha compensación polos danos e prexuízos que ocasionou un servizo inadecuadamente prestado. 

recurso
Documento co que o cidadán ou a cidadá lle comunica á administración as súas discrepancias cunha decisión ou acto 
administrativo.

referendo
Procedemento xurídico polo que se someten ao voto popular leis ou actos administrativos en que  se propón a ratifi cación 
polo pobo. 

regulAmento municipAl 
Normativa xeral que regula a organización e o funcionamento dun Concello, froito da potestade de autoorganización que 
teñen as entidades locais

REGULAMENTO DE ORZAMENTOS PARTICIPATIVOS
Documento que serve para establecer as regras do proceso dos orzamentos participativos en todos os seus pasos e accións. 
Ten un carácter autorregulado e dinámico xa que o elaboran as propias persoas e colectivos participantes. 

regulAmento de pArticipAción cidAdá
Documento, aprobado polo pleno municipal que expresa a vontade de recoñecer o protagonismo da cidadanía, e describe 
os instrumentos para facerlle camiño á súa implicación na vida pública local, creando as canles axeitadas para o exercicio 
dos dereitos de participación, información, petición, iniciativa popular, proposta e asociación, entre outros. 

representAtividAde
Nivel de lexitimidade que se lle supón a determinadas persoas ou entidades en función da xente á que representan; ou 
grao en que os representantes canalizan as aspiracións dos representados.

requirimento
Documento en que  se lle reclama a unha persoa que emende algún defecto da súa intervención nun procedemento 
administrativo. gl
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resolución
Documento que recolle as decisións do órgano competente e que pon fin a un procedemento administrativo, decidindo 
sobre todas as cuestións presentes neste.

rexistro municipAl de entidAdes cidAdás 
(Artigo 44 do Regulamento de Participación Cidadá do Concello de Ferrol)
Servizo municipal que permite formalizar a relación das asociacións ou entidades cidadás co Concello. Rexistrarse nel 
confire dereitos ante a Administración, e actualizar periodicamente este rexistro supón unha renovación continuada da 
información, segundo os requisitos que cada municipio determine. 

rexistro xerAl
Servizo prestado para deixar constancia oficial do ingreso e expedición, con efectos administrativos, dos documentos que 
así o requiren.

s )
sAÚdo 
Documento de carácter protocolario utilizado para comunicacións breves como agradecementos, parabéns, etc.

SENSIBILIZACIÓN SOCIAL
Acción e efecto de sensibilizar. É un proceso de comunicación, activo e creativo, que promove unha transformación, 
un cambio de actitudes e comportamentos na sociedade. A través da sensibilización pretendese lograr unha toma de 
conciencia respecto a unha determinada problemática.

SERVIZO PúBLICO
En sentido amplo: o servizo con patrón de lexislación pública, prestado por calquera entidade pública sen ter en conta 
a relación do emprego do seu cadro de persoal. En sentido estrito: o servizo e o seu cadro de persoal están suxeitos ao 
réxime da función pública.

silencio AdministrAtivo
Ausencia dunha vontade expresa da administración, neste caso a Lei substitúe esa vontade inexistente e presume que dita 
vontade se produciu cun contido positivo ou negativo (estima ou desestima). 

sociedAde civil
Conxunto de asociacións, grupos, entidades, etc., diferentes das estruturas do Estado que actúan na ámbito da sociedade. 
O terceiro sector serían o conxunto de entidades e movementos que non forman parte do ámbito público (comprendido 
como Estado) nin do privado.

solicitude
Documento polo que un cidadán ou unha cidadá solicita por escrito a un organismo competente a tramitación prevista 
pola normativa vixente.
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subvención (Regulamento de participación cidadá do Concello de Ferrol)
Disposición de diñeiro realizada polas Administracións públicas a favor de persoas e/ou entidades públicas e/ou privadas, 
que deben cumprir unha serie de requisitos e que serve para fomentar unha actividade de utilidade ou interese social e/
ou promover a consecución dun fi n público. 

sufrAxio Activo (e pAsivo)
Sufraxio activo é a facultade de elixir; e o sufraxio pasivo é  a facultade de ser elixido.

suxestión
Proposta dunha idea para que se teña en consideración a hora de facer algo. Na Administración Local enténdese calquera 
proposta destinada a mellorar a prestación dun servizo de índole municipal o a súa calidade. A suxestión ou reclamación 
deberá conter como mínimo o nome e enderezo, DNI ou equivalente, sinatura da persoa reclamante e o obxecto da 
suxestión, con expresión razoada dos argumentos que a sustenten e a documentación que estimen oportuna.

t )
tecido AsociAtivo
Conxunto de entidades asociativas e colectividades informais de carácter público presentes nunha cidade ou territorio. 

trAbAllo en rede
Forma de actuación que promove a cooperación con outros axentes na procura de obxectivos comúns e xeración de 
sinerxías. Busca a colaboración e complementariedade  favorecendo a participación, e evitando duplicidades, competencias 
e descoordinación. Lóxica de acción asociada á gobernanza.

trámite AdministrAtivo 
Cada un dos estados e dilixencias que hai que recorrer nun procedemento administrativo.

trAnspArenciA
Principio referente á información que as entidades ofrecen a respecto da sociedade. No caso das Administracións atende á 
rendición de contas diante da cidadanía, establecendo os procedementos que impidan á corrupción no seu funcionamento. 
Non se restrinxe ao control da legalidade tamén inclúe normas e códigos de boas prácticas que favorezan a accesibilidade 
e o control.

trAnsversAlidAde
Estratexia de implantación e desenvolvemento dunha política pública que supón unha abordaxe horizontal dela, indo máis 
alá da materia (por exemplo muller, medio ambiente) inclúe a adopción de medidas referidas a esa dimensión (perspectiva 
de xénero, sostibilidade) noutros departamentos. gl
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u )
unAnimidAde
Conxunto de persoas que conveñen nun mesmo parecer, ditame, vontade ou sentimento.

unidAde AdministrAtivA
Órgano representado por unha autoridade administrativa que ten poder para tomar 
decisións de carácter administrativo ou político dentro da estrutura burocrática.

v )
VOLUNTARIO/A 
Persoa que, de forma libre e sen remuneración algunha, desenvolve unha acción ou traballo de forma altruísta, en beneficio 
da comunidade. 

voto 
É unha manifestación institucionaliza da propia vontade ou opinión sobre un tema, ou sobre unha persoa ou grupo de 
persoas (candidatas a un posto político). Unha votación implica a existencia dun grupo de persoas habilitadas para votar 
(corpo electoral) e de un asunto previamente delimitado sobre o cal se expresará a vontade dos integrantes do grupo. O 
voto pode ser secreto ou público; directo ou indirecto (cando se elixen electores); simple (un votante, un voto) ou plural (un 
votante, varios votos) ou acumulativo (tantos votos como candidatos a elixir).

x )
xestión relAcionAl 
Cando a Administración pública recoñece á cidadanía e a outros actores o dereito e a capacidade de participar na xestión 
do público e establece canles de cooperación. Lóxica de acción pública acorde coa gobernanza

xuntA de goberno locAl
Órgano de goberno local en todos os municipios con poboación superior a cinco habitantes. A Xunta de Goberno local 
intégrana polo Alcalde  e un número de Concelleiros non superior ao terzo do total deles. Correspóndelle á Xunta de 
Goberno local a asistencia ao Alcalde no exercicio das súas atribucións e as que o Alcalde ou outro órgano municipal lle 
deleguen.

xuntA de persoAl
Mesa de negociación composta polos diferentes estamentos do órgano municipal: sindicatos, traballadores e membros 
do goberno local.

xuntA de portAvoces
Nun Concello órgano formado polos representantes de cada un dos grupos políticos da corporación local.

xuntA directivA 
Órgano colexiado de goberno dunha entidade.



bibliografía

regulamento
REGULAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ DO CONCELLO DE FERROL





regulamento
REGULAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ DO CONCELLO DE FERROL

BIBLIOGRAFÍA RELATIVA AO  GLOSARIO

• Font, Joan (coord)(2001): Ciudadanos y decisiones públicas, Ariel

• Giner, S.; Lamo de Espinosa, E.; Torres, C (2006): Diccionario de Sociología, Alianza Editorial.

• Ibarra, Pedro (2005): Manual de sociedad civil y movimientos sociales.

• Molina, Ignacio (1998): Conceptos fundamentales de Ciencia Política

• Pérez, José Antonio (2002), Diccionario del paro y otras miserias de la globalización, Ed. Debate.

• Grupo técnico de participación cidadá, Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP): 
 “Glosario Abierto de Participación Ciudadana”

• Manual básico de documentación administrativa, Xunta de Galicia, 2004.

• Manual de técnicas de organización para la Administración local. Diputación Provincial de Sevilla, 2000.

• Regulamento de Participación Cidadá do Concello de Ferrol (2009).

• LORENZO VILA, Ana Rosa e MARTÍNEZ LÓPEZ, Miguel (2005), Asambleas y reuniones: metodologías de   
 autoorganización. Trafi cante de Sueños, Asociación para a Economía Social.  

bi
bl

io
gr

af
ía





antecedentes

regulamento
REGULAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ DO CONCELLO DE FERROL





regulamento
REGULAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ DO CONCELLO DE FERROL

Imaxe da portada do Regulamento de Participación Cidadá de 1986; sendo o Concello de Ferrol 
un dos municipios pioneiros no Estado en dispoñer dunha normativa nesta materia.




