Recomendación dirixida ao Concello de Vilagarcía de Arousa debido a unha solicitude de
consulta dun expediente urbanístico de Vilagarcía de Arousa

Expediente: B.9.Q/4309/19
Santiago de Compostela, 20 de febreiro de 2020
Sr. alcalde:
Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito presentado
por …………………………… referente á unha solicitude de consulta dun expediente urbanístico de
Vilagarcía de Arousa.
ANTECEDENTES
No seu escrito, esencialmente, indícanos que solicitou a consulta é copia dun expediente
administrativo de urbanismo sen que lle fixeran entrega do mesmo.
Ante iso requirimos informe a ese concello que xa nola remitiu.
Coa información achegada:
“En data 8.07.2019 (r.e. nº 2019006985) tivo entrada no rexistro municipal de Vilagarcía de
Arousa solicitude presentada por don…………………………., a través do Rexistro Xeral da Xunta,
no que solicita levar a cabo consulta do suposto expediente administrativo referente a
outorgamento da previa e preceptiva licenza municipal de obras en parcela con referencia
catastral 2969412NH2126N0001LH.
En contestación ao escrito presentado, en data 22.07.2019 (r.s.nº 2019006631) remitiuse
requirimento aos efectos de que no prazo de 10 días se procedera a xustificar o interese persoal
e directo que sobre o asunto ostentaba o sr. …………………………., sendo debidamente notificado
en data 24.07.2019, segundo consta acreditado no expediente administrativo.
En data 7.08.2019 (r.e.nº 2019007973) tivo entrada no rexistro municipal de Vilagarcía de
Arousa, a través do Rexistro Xeral da Xunta de Galicia, novo escrito no que non se da
cumprimento ao requirido.”
ANÁLISE

Á vista do contido do escrito de queixa, da documentación achegada pola persoa que
promoveu este expediente e do que se manifesta no informe da administración, é preciso
facer as seguintes consideracións:
Co informe achegado polo Concello, só cabe remitirnos aos distintos réximes xurídicos de
transparencia que ao mesmo alcanzan.
Así: a Lei 19/2013, de 9 de nadal, de transparencia, acceso a información pública e bo goberno,
presenta un triplo alcance:
- Incrementa transparencia na actividade pública a través das obrigas de publicidade activa
para tódalas administracións e entidades públicas.
- Recoñece ou acceso a información como un dereito de amplo ámbito subxectivo e obxectivo.
- Establece as obrigas de bo goberno que deben cumprir os responsable públicos así como as
consecuencias xurídicas derivadas do seu incumprimento, converténdose unha exixencia
de responsabilidade.
- Fronte a calquera denegación de acceso á información pública a calquera persoa polo feito
de non ter a condición de interesado no expediente, debe terse en conta que o concepto de
interesado en materia de transparencia, ten unhas peculiaridades respecto do concepto de
interesado nun procedemento administrativo. De acordo co disposto no artigo 12 da Lei
19/2013, o dereito de acceso á información pública recoñécese a todas as persoas, polo que
é suficiente con acreditar a identidade do solicitante (artigo 17.2) sen que se poida esixir a
motivación da solicitude (artigo 17.3) e se ou interesado motiva a súa solicitude, a motivación
poderá ser tida en conta cando se dea a resolución; non obstante, a ausencia de motivación
non será por se soa causa de rexeitamento da solicitude.
Ademais, a Lei galega 1/2016, do 18 de xaneiro, amplía aínda máis os dereitos do interesado,
pois no artigo 24 equipara o interesado coa cidadanía en xeral. O artigo 24 reforza o dereito
desta cidadanía e establece que no exercicio do seu dereito ao acceso á información pública,
garantiráselle ao interesado a posibilidade de utilización da información obtida sen
necesidade de autorización previa e sen máis limitacións que as derivadas desta ou doutras
Leis. Por tanto, é irrelevante que o solicitante de información pública teña ou non relación coa
administración, coa materia da que solicita información, ou o seu lugar de residencia. O
dereito de acceso á información pública non vén determinado polo feito do interese, senón
polo feito de que se fai unha solicitude sobre unha materia que non está excluída ou limitada
no seu acceso pola normativa vixente, porque a transparencia implanta no ordenamento

xurídico o dereito da cidadanía a solicitar dos gobernantes, no sentido máis amplo, calquera
información pública que xulgue oportuna.
CONCLUSIÓNS
De acordo co anterior o acceso ao expediente non pode estar limitado, salvo pola previa
comprobación da eventual existencia de límites ou causas de inadmisión previstos
expresamente nas leis de transparencia.
Por todo o sinalado ata o de agora considérase necesario, en aplicación do disposto no artigo
32.1 da Lei 6/1984, do 5 de xuño, da Valedora do Pobo, facer chegar a ese concello as
seguintes recomendacións:
-Cumprir o establecido na Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso a
información pública e bo goberno, e na Lei galega 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia
e bo goberno; tramitar con urxencia o correspondente procedemento de transparencia; e
resolver sobre o acceso despois de examinar a eventual concorrencia de límites legais da
transparencia, especialmente o referido á protección de datos.
-Posteriormente, dar copia dos documentos solicitados, no seu caso, coas mesmas limitacións
indicadas.
Agradézolle de antemán a acollida ao manifestado nesta resolución da Valedora do Pobo, e
lémbrolle a necesidade de que no prazo dun mes (art. 32.2) dea conta a esta institución da
aceptación da recomendación formulada, no seu caso, e das medidas adoptadas para darlle
efectividade.
Ademais, comunicámoslle que, en aplicación do principio de transparencia, a partir da semana
seguinte á data na que se formulou a presente resolución, esta incluirase na páxina web da
institución.
Saúdoo atentamente.
Mª Dolores Fernández Galiño
Valedora do Pobo

