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O dereito de acceso á información regulado pala Lei 9/2013, esta configurado como un dereito 

de amplo ámbito obxectivo e subxectivo e, especialmente, o concepto de información pública 

e, por tanto obxecto dunha solicitude de información comprende todo contido que obre en 

poder dun organismo suxeito á norma, polo que pode ser obxecto dunha solicitude de 

información calquera información que posúa o organismo ou entidade 

O obxectivo final da normativa vixente en materia de transparencia é o escrutinio da acción 

pública para trasladar á cidadanía interesada o coñecemento do proceso de toma de decisións 

como medio de rendición de cantas dos responsables públicos, e desde esa perspectiva deben 

ser analizadas as solicitudes de acceso á información que teñan o seu amparo na mesma. 

No presente caso a solicitude de información retírese de forma moi clara ao procedemento 

de derivación, no seo do Servizo Galego de Saúde, en materia de cirurxía en persoas 

transexuais e as normas legais/administrativas que a rexen, con que centros do Sistema 

Nacional de Saúde existe algún tipo de acordo ou ,convenio, e cales deles actúan como Centros 

de Referencia nacionais para cirurxías denominadas de "reasignación sexual", con especial 

referencia ao centro "Barnaclínic", sen que se obtivese resposta, polo que procede a 

estimación da reclamación presentada. 

A Consellería de Sanidade non remitiu o informe e o expediente solicitado por esta Comisión, 

polo que lémbraselle, de conformidade co disposto no artigo 35 da Lei 1/2016, a súa abriga 

de facilitar á Comisión a información que se lle solicite para o correcto cumprimento das súas 

funcións en materia de transparencia. 

En base aos feitos e fundamentos de dereito anteriormente expresados, a Comisión da 

Transparencia 

ACORDA 

Primeiro: Estimar a reclamación presentada por on data 3 de outubro 

de 2018, contra a denegación por silencio administrativo da súa solicitude de acceso á 

información referente ao procedemento de derivación en materia de cirurxía en persoas 

transexuais e as normas legais/administrativas que a rexen. 

Segundo: Instar a Consellería de Sanidade, a que, no prazo máximo de 15 días hábiles, se 

responda á petición de información solicitada, respectando os límites dos artigas 14 e 15 da 

Lei 19/2013, do 9 de decembro, e o artigo 22 da mesma lei, no que fai á formalización do 

acceso. 

Terceiro: Instar a Consellería de Sanidade , a que, no prazo máximo de 15 días hábiles, remita 

a esa Comisión da Transparencia copia do envío da información solicitada polo reclamante. 
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