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Reclamante:  xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 
Expediente. Nº RSCTG 54/2017  

ASUNTO: Resolución da Comisión da Transparencia de Galicia na reclamación 
presentada ao amparo do artigo 28 da lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de 
transparencia e bo goberno. 

En resposta á reclamación presentada por xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, en representación 
de Amigos e Amigas dos Bosques O Ourol do Anllóns, mediante escrito do 29 de maio de 
2017, á Comisión da Transparencia, considerando os antecedentes e fundamentos xurídicos 
que se especifican a continuación, adopta o seguinte acordo: 

ANTECEDENTES 

Primeiro. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, en representación de Amigos e Amigas dos 
Bosques O Ourol do Anllóns, presentou, mediante escrito con entrada no rexistro do Valedor 
do Pobo o 29 de maio de 2017, unha reclamación ao amparo do disposto no art. 28 da lei 
1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, por entender desatendida unha 
solicitude de acceso á información por parte da Subdirección Xeral de Recursos Mineiros 
(Consellería de Economía, Emprego e Industria). 

O 20 de abril de 2017 o interesado solicitou copia íntegra en formato dixital do inventario de 
antigos labores mineiros abandonados de 1999 e da súa actualización de 2008; do inventario 
de labores mineiras abandonadas subterráneas das provincias de Lugo e Coruña de 1999; do 
protocolo xeral de colaboración entre a Consellería de Economía e Industria, a Consellería de 
Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas e a Asociación de Escavadores de Galicia de 
2010; e do estudio para o recoñecemento de urxencia e valoración de riscos das balsas 
mineiras e escombreiras da Comunidade Autónoma de Galicia de 1999. Cursouse ao abeiro 
das leis 1/2016 , do 18 de xaneiro (galega) e 27/2006, do 18 de xullo(estatal).  

O recurso indica que non recibiu resposta no prazo legalmente previsto (un mes) e que se 
considere presentada “queixa” ante a comisión e se inste á subdirección a entregar de forma 
inmediata copia da información pública en cumprimento da lexislación vixente. 

Segundo. O 14 de xuño de 2017 déuselle traslado da documentación achegada polo 
interesado á unidade administrativa responsable da Transparencia da Consellería de 
Economía, Emprego e Industria para que, en cumprimento da normativa de transparencia, 
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achegue informe e copia completa e ordenada do expediente. A recepción pola 
administración foi o 20 de xuño de 2017. 

O 14 de xuño de 2017 requirimos á recorrente que acreditara a autenticidade da súa 
vontade, o que fixo o 20 de xuño de 2017aportando o seu DNI. O 5 de outubro de 2017 
acreditou a súa condición de representante da asociación. 

Terceiro. Non se recibiu o informe e o expediente da consellería. Despois de transcorrido o 
prazo para iso continúase o curso do procedemento sen ambas cousas. 

FUNDAMENTOS XURÍDICOS 

Primeiro. Competencia e normativa 

A lexislación aplicable a este procedemento ven configurada polas leis 19/2013, do 9 de 
decembro (estatal) e 1/2016, do 18 de xaneiro (galega), xunto coa lexislación básica en 
materia de procedemento administrativo. 

O art. 24 da lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e 
bo goberno, de carácter básico na súa práctica totalidade, establece que contra toda 
resolución expresa ou presunta en materia de acceso poderá interpoñerse unha reclamación 
ante o Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo e previa a súa 
impugnación en vía contencioso-administrativa. Esa mesma lei, na súa disposición adicional 
cuarta, establece que a resolución da reclamación prevista no art. 24 corresponderá, nos 
supostos de resolucións ditadas polas Administracións das Comunidades autónomas e o seu 
sector público, e polas Entidades Locais comprendidas no seu ámbito territorial, ao órgano 
independente que determinen as Comunidades Autónomas. 

O art. 28 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, establece que contra toda resolución expresa ou 
presunta en materia de acceso á información pública poderá interpoñerse unha reclamación 
perante o Valedor do Pobo. O art. 33 da mesma lei indica que corresponde á Comisión da 
Transparencia (órgano colexiado) a resolución das reclamacións fronte ás resolucións de 
acceso á información pública que establece o seu art. 28. 

Segundo. Procedemento aplicable 

O art. 28.3 da lei 1/2016, do 18 de xaneiro preceptúa que o procedemento se axustará ao 
previsto nos números 2, 3, e 4 do art. 24 da lei 19/2013, do 9 de decembro.  
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Estamos ante unha reclamación con carácter potestativo e previa á impugnación en vía 
contencioso-administrativa e que se axustará na súa tramitación ao disposto na lexislación 
de procedemento administrativo común en materia de recursos. 

Terceiro. - Dereito de acceso á información pública 

A lei 1/2016, do 18 de xaneiro recoñece no seu art. 24 o dereito de todas as persoas a 
acceder á información pública, entendida como “os contidos ou documentos, calquera que 
sexa o seu formato ou soporte, que consten en poder dalgún dos suxeitos incluídos no ámbito 
de aplicación desta lei e que fosen elaborados ou adquiridos en exercicio das súas funcións”; 
é a mesma definición da información pública que se contén no art. 13 da Lei 19/2013 
(básica).  

Tanto o concepto de información pública como o dereito de acceso á mesma se configuran 
de forma ampla na normativa autonómica e estatal. Os titulares do dereito son todas as 
persoas e o solicitante non está obrigado a motivar a súa solicitude de acceso á información 
(art. 26.4 Lei 1/2016, do 18 de xaneiro). 

A lei 19/2013, do 9 de decembro ten por obxecto “ampliar e reforzar a transparencia da 
actividade pública” e “regular e garantir o dereito de acceso a información relativa a aquela 
actividade” (art. 1). No seu preámbulo sinala que “a transparencia, o acceso á información 
pública e as normas de bo goberno deben ser os eixos fundamentais de toda acción política. 
Só cando a acción dos responsables públicos sométese a escrutinio, cando os cidadáns 
poden coñecer como se toman as decisións que lles afectan, como se manexan os fondos 
públicos ou baixo que criterios actúan as nosas institucións poderemos falar do inicio dun 
proceso no que os poderes públicos comezan a responder a unha sociedade que é crítica, 
esixente e que demanda participación dos poderes públicos”. 

A Lei galega 1/2016, do 18 de xaneiro sinala na súa Exposición de Motivos que “a crecente 
exixencia cidadá de control público da actuación das administracións” aconsella a 
aprobación do texto, e resalta a superación dos anteriores estándares (“avanzar nos pasos 
dados pola lexislación previa e de os superar”), o que se concreta nun texto legal que 
establece esixencias engadidas de transparencia e acceso á información pública. 

Cuarto.- Prazo 

O recurso promoveuse cando xa vencera o prazo para a preceptiva resposta por parte da 
administración e dentro do previsto para a presentación do recurso, que neste caso era 
calquera momento a partir do día seguinte a aquel en que, de acordo coa normativa 
específica, se produzan os efectos do silencio administrativo, posto que non se deu resposta 
expresa. 
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Quinto.- Análise xeral 

A recorrente solicitou á Subdirección Xeral de Recursos Mineiros (Consellería de Economía, 
Emprego e Industria) o acceso a copias dixitais do seguinte: 

- Inventario de antigos labores mineiros abandonados de 1999 e da súa actualización de 
2008. 

- Inventario de labores mineiras abandonadas subterráneas das provincias de Lugo e Coruña 
de 1999. 

- Protocolo xeral de colaboración entre a Consellería de Economía e Industria, a Consellería 
de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas e a Asociación de Escavadores de Galicia de 
2010. 

- Estudo para o recoñecemento de urxencia e valoración de riscos das balsas mineiras e 
escombreiras da Comunidade Autónoma de Galicia de 1999. 

á unidade administrativa responsable da Transparencia da consellería non respondeu e 
como xa sinalamos tampouco aportou o seu criterio con motivo deste recurso (informe, 
expediente …). O que obriga a continuar o expediente sen os seus argumentos. 

A información solicitada encaixa no amplo concepto de información pública previsto na 
normativa, polo que debe aportarse, salvo na hipótese xustificada de verse afectada por 
algún dos límites de acceso previstos na normativa e aplicables ao caso concreto examinado. 
Polo reclamado (inventarios públicos, protocolos de colaboración entre consellerías e unha 
asociación, e un estudo público para valorar o risco de balsas e escombreiras mineiras) e 
tamén pola falta de alegación en contra (xustificación) por parte da administración 
concluímos que o seu coñecemento resulta de interese público. 

En conclusión, a Comisión da Transparencia 

 

ACORDA 

En atención aos anteriores antecedentes e fundamentos xurídicos, procede 

Primeiro: Estimar o recurso presentado por xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, en 
representación de Amigos e Amigas dos Bosques O Ourol do Anllóns, o 29 de maio de 2017, 
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contra a denegación presunta da información pública referida no punto quinto dos 
fundamentos xurídicos. 

Segundo: Instar á consellería a que no prazo máximo de 15 días hábiles responda e facilite a 
información solicitada, respectando os límites dos artigos 14 e 15 da Lei 19/2013, do 9 de 
decembro. 

Terceiro: Instar á consellería a que no prazo máximo de 15 días hábiles remita a esta 
Comisión da Transparencia copia do envío da resposta e da información enviada á 
recorrente. 

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, unicamente cabe interpoñer recurso 
contencioso-administrativo, no prazo de dous meses, contados desde o día seguinte á 
notificación desta resolución, de conformidade co previsto no artigo 8.3 a Lei 29/1998, do 13 
de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. 

Santiago de Compostela, a 8 de novembro de 2017 

A presidenta da Comisión da Transparencia  

 

 

Milagros Otero Parga 


