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Guía de procedementos e servizos

PR002A - Queixa.
Forma presentación
Tramitación en liña
Presencial

Datos da solicitude
Prazo de presentación: Pechado.
Este decreto entrará en vigor aos vinte días da súa publicación no Diario Oficial de Galicia e o prazo de
presentación de solicitudes comezará o día 20 de Outubro de 2016.
Prazo de resolución: Un mes

Documentación
Solicitude segundo o Anexo IV.

A onde acudir
Se ten algunha dúbida técnica pode poñerse en contacto co servizo de atención cidadá no teléfono 012 ou
enviando un correo a 012@xunta.gal
VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E
XUSTIZA
DIRECCIÓN XERAL DE AVALIACIÓN E REFORMA ADMINISTRATIVA

Edificios administrativos - San Caetano, s/n
15781
Santiago de Compostela
Teléfono: 981545472 / 881999704

Obxecto
O presente decreto ten por obxecto a regulación da atención á cidadanía, os instrumentos de difusión da
información á cidadanía e o procedemento para a presentación e tramitación das suxestións e queixas en
desenvolvemento do previsto na Lei 1/2015, do 1 de abril, de garantía da calidade dos servizos públicos e da
boa administración.
Terán a consideración de queixas as formulacións presentadas por escrito, por calquera persoa física ou
xurídica, relativas a calquera aspecto de insatisfacción sobre o funcionamento dos servizos prestados polo
sector público autonómico, especialmente tardanzas, desatencións ou calquera outra deficiencia na súa
actuación, que contribúan a incrementar os parámetros de eficacia, eficiencia e calidade na prestación dos
servizos públicos.

Beneficiarios
Persoa física ou xurídica.

Normativa
AUTONÓMICA
Decreto 129/2016, do 15 de setembro, polo que se regula a atención á cidadanía no sector público
autonómico de Galicia (DOG nº 187 do 30 de setembro de 2016).

Normativa
AUTONÓMICA
Lei 1/2015, do 1 de abril, de garantía da calidade dos servizos públicos e da boa administración (DOG nº 81
do 30 de abril de 2015).

Acceda a este e a outros procedementos relacionados a través da guía de procedementos e servizos da Xunta
de Galicia en https://sede.xunta.gal/guia-de-procedementos-e-servizos

