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=================== 

 

Assumpte: falta de resposta a reclamació presentada contra el Col·legi Notarial de València per no 

facilitar informació i no tindre portal de transparència en la web. 

 

Distinguit Sr. president,  

 

D'acord amb el procediment que regeix aquesta institució, el Sr. (...), amb DNI núm. 

(...), en nom i representació de l’Associació Ciutadania i Comunicació (ACICOM), hi 

ha presentat una queixa, que ha estat registrada amb el número indicat més amunt. 

Substancialment manifesta que, mitjançant escrit presentat amb data 18/06/2019, ha 

sol·licitat a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana una 

còpia del conveni amb els col·legis notarials de València per a la promoció de l’ús de 

valencià i la següent informació, però no ha rebut cap contestació fins ara: 

 
- Les quantitats abonades anualment a cada col·legi notarial en virtut dels 

citats convenis. 

- El nombre d'escriptures notarials, agrupades per anys, diferenciant el tipus 

d’escriptura notarial (compravenda, hipoteca, testament, últimes voluntats, 

herències, etc.), i  diferenciant l’idioma realitzat.  

- La xifra de documents notarials traduïts pel servici de promoció del 

valencià del Col·legi Notarial. 

- Si existeix algun suport per a donar difusió i/o publicitat al citat servici 

conveniat. 

- La quantitat i proporció existent d'escriptures notarials realitzades en 

cadascú dels idiomes possibles, de manera detallada per cadascun dels 

col·legis notarials de la Comunitat Valenciana. 

 

Mitjançant el mateix escrit presentat amb data 18/06/2019 ha sol·licitat informació al 

Col·legi Notarial de València sobre el nombre d'escriptures notarials agrupades per 

anys, tipologia i idioma, i la xifra de documents traduïts pel Servei de Promoció del 

Valencià del Col·legi Notarial, sense haver rebut cap contestació fins ara. Al mateix 

temps, i atesa la seua condició d'entitat jurídica afectada per la Llei de transparència, 

hem comprovat amb gran disgust que el Col·legi Notarial incompleix totalment les 

obligacions de publicitat activa de la Llei de transparència, i no aporta en la seua web 
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cap apartat de transparència on figuren per exemple els convenis signats i els resultats 

que els vam sol·licitar.  

 

D'altra banda, amb data 19/07/2019 l'autor de la queixa ens refereix que ha presentat 

una reclamació davant del Consell de Transparència i Bon Govern contra el Col·legi 

Notarial de València per no contestar a la sol·licitud d’informació presentada amb data 

18/6/2019 i no tindre portal de transparència en la pàgina web, però no ha rebut cap 

resposta fins ara. 

 

Després de requerir el corresponent informe a les referides entitats públiques, la 

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ens informa que ha remés a l'autor de la queixa 

una còpia dels convenis subscrits amb el Col·legi Notarial de València. 

 

Per part seua, el Col·legi Notarial de València ens ha remés un informe en el qual ens 

indica el següent:  
 

(...) li indiquem que amb aquesta mateixa data s'ha elevat consulta al Consell 

General del Notariat perquè aquest, en exercici de la facultat que li 

concedeix l'article 334.C.8 del Reglament Notarial, al seu torn la formuli a la 

Direcció General dels Registres i del Notariat, o ben previ el seu informe, 

l'elevi conforme a l'article 70 del Reglament Notarial (...). 

 

Finalment, el Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana ens exposa en el seu 

informe el següent:  

 
En fecha 19 de julio de 2019, el autor de la queja presentó por vía 

electrónica un escrito de reclamación dirigido al Consejo de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno de la Comunitat 

Valenciana, en el que se formulaba una denuncia por el presunto 

incumplimiento por parte del Colegio Notarial de Valencia de sus 

obligaciones de publicidad activa. A dicha reclamación le fue asignado el 

número de expediente 99/2019  En fecha 4 de octubre de 2019, la Comisión 

Ejecutiva del Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Buen Gobierno remitió por correo certificado al Colegio Notarial de 

Valencia escrito por el que, de conformidad con lo establecido en el artículo 

82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, se le otorgaba, previamente a la 

resolución de la reclamación presentada, trámite de audiencia por un plazo 

de quince días, contados a partir del siguiente a la recepción de la 

notificación, para que pudiera formular las alegaciones que considerase 

oportunas. Dicho escrito fue recibido por el destinatario el día 11 de 

octubre de 2019. Hasta el día de hoy no se ha recibido en este Consejo 

respuesta al trámite de audiencia por parte del Colegio Notarial de 

Valencia. Se informa también que en la tramitación del expediente no ha 

sido posible cumplir el plazo oportuno debido a las carencias estructurales 

de este órgano (...). 

 

En la fase d’al·legacions, l’autor de la queixa efectua les consideracions següents:  

 
Hem rebut una acurada atenció (encara que molt tardana respecte al Dret 

d’Accés a la Informació) per via telefònica, per correu electrònic i per correu 

postal certificat per banda del Director General de Política Lingüística i 
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Gestió del Multilingüisme, respecte al Conveni signat el 17 de novembre del 

2003 i les dos addendes corresponents al 2003 i al 2004 entre la Generalitat i 

el Col·legi Oficial Notarial. També se’ns comunica que no ha existit cap 

altre conveni posterior. La nostra sol·licitud d’informació, sobre la qual vam 

presentar la reclamació sol·licitava a banda dels citats convenis, altres 

informacions com: 

 

- Les quantitats abonades anualment a cada col·legi notarial en virtut dels 

citats convenis. 

- El nombre d'escriptures notarials, agrupades per anys, diferenciant el tipus 

d’escriptura notarial (compravenda, hipoteca, testament, últimes voluntats, 

herències, etc., i diferenciant l’idioma realitzat. 

- La xifra de documents notarials traduïts pel servici de promoció del 

valencià del Col·legi Notarial. 

- Si existeix algun suport per a donar difusió i/o publicitat al citat servici 

conveniat. 

- La quantitat i proporció existent d'escriptures notarials realitzades en 

cadascú dels idiomes possibles, de manera detallada per cadascú dels 

col·legis notarials de la Comunitat Valenciana. 

 

Per la qual cosa, encara que agraïm l’obtenció dels convenis citats, no hem 

obtingut la contestació adient per part de la Conselleria d'Educació, Cultura i 

Esport a la sol·licitud d'informació pública presentada el 18 de juny de 2019 

amb número de registre GVRTE/2019/422246, en la qual sol·licitava la 

informació abans detallada i seguim desitjant obtindre eixa informació si és 

possible. Per la qual cosa no ha sigut atesa la nostra sol·licitud d’informació 

en la resta de punts i documentació sol·licitada i entenem que no donar-se 

per satisfeta completament la nostra queixa. 

 

Partint d'aquests fets, convé destacar que, tant l'article 20.1 de la Llei 19/2013, de 9 de 

desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, com l'article 

17.1 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i 

participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, estableixen el termini d'un mes per a 

resoldre les sol·licituds d'informació presentades pels ciutadans. 

 

És molt important respectar aquest termini, ja que, en cas contrari, la informació pública 

sol·licitada pot perdre interés o utilitat. No cap, per tant, retardar la contestació i 

permetre que passen diversos mesos sense respondre res al sol·licitant d'informació. 

 

La citada Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana 

de la Comunitat Valenciana, ha determinat els eixos sobre els quals bascula una “nova 

política”: els de la transparència informativa i la participació proactiva de la ciutadania 

en els processos de presa de decisió sobre polítiques públiques. 

 

En l'exposició de motius queda molt clara la voluntat del legislador valencià reflectida 

en les expressions següents: “(…) la societat com a coproductora de coneixement i de 

polítiques públiques (…) la ciutadania com a subjecte de l'acció pública, i no sols el 

Govern i les seues administracions (…)”. 

 

En el cas que ens ocupa, tant la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de la 

Generalitat Valenciana com el Col·legi Notarial de València han incomplit l'obligació 

de dictar i notificar resolució motivada en el termini d'un mes des de la data de 
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presentació de la sol·licitud d'accés a la informació pública formulada per l'autor de la 

queixa amb data 18/06/2019. 

 

Així mateix, la citada Conselleria ha lliurat una còpia dels convenis subscrits amb el 

Col·legi Notarial de València, però encara no ha facilitat a l'autor de la queixa la 

totalitat de la informació sol·licitada amb data 18/06/2019, a saber: 

 
 - Les quantitats abonades anualment a cada col·legi notarial en virtut dels 

citats convenis. 

- El nombre d'escriptures notarials, agrupades per anys, diferenciant el tipus 

d’escriptura notarial (compravenda, hipoteca, testament, últimes voluntats, 

herències, etc.), i diferenciant l’idioma realitzat. 

- La xifra de documents notarials traduïts pel servici de promoció del 

valencià del Col·legi Notarial. 

- Si existeix algun suport per a donar difusió i/o publicitat al citat servici 

conveniat. 

- La quantitat i proporció existent d'escriptures notarials realitzades en 

cadascú dels idiomes possibles, de manera detallada per cadascun dels 

col·legis notarials de la Comunitat Valenciana. 

 

D’altra banda, el Col·legi Notarial de València tampoc ha facilitat a l’autor de la queixa 

la informació sol·licitada amb data 18/06/2019, a saber: “el nombre d'escriptures 

notarials agrupades per anys, tipologia i idioma, i la xifra de documents traduïts pel 

Servei de Promoció del Valencià del Col·legi Notarial”. 

 

Així mateix, el Col·legi Notarial de València tampoc ha realitzat cap comentari en els 

informes remesos a aquesta institució sobre la inexistència d'un portal de transparència 

en la seua pàgina web per al compliment de les obligacions de publicitat activa 

imposades pels articles 2.1.e) i 5 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, 

accés a la informació pública i bon govern, i pels articles 2.1.f) i 9 de la Llei 2/2015, de 

2 d'abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat 

Valenciana. 

 

Finalment, l'article 42.1.e) de la citada Llei 2/2015 atribueix a la Comissió Executiva 

del Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana la funció de “vetlar pel 

compliment de les obligacions de publicitat activa contingudes en aquesta llei”. 

 

No obstant això, la reclamació presentada contra el Col·legi Notarial de València amb 

data 19/07/2019 per no contestar a la sol·licitud d’informació presentada amb data 

18/6/2019 i no tindre portal de transparència en la pàgina web, encara no ha sigut resolta 

pel Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana. L'article 24.4 de la Llei 

19/2013 assenyala un termini màxim de tres mesos per a resoldre la reclamació. 

 

En virtut de tot el que hem dit més amunt, i ateses les consideracions exposades per a la 

defensa i l’efectivitat dels drets i llibertats compresos en els títols I de la Constitució i 

en l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que es 

disposa en l'art. 29.1 de la Llei 11/1988, de 26 de desembre, reguladora d'aquesta 

institució, considerem oportú efectuar les següents RECOMANACIONS: 

 

- A la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, que 

facilite a l'autor de la queixa la següent informació: 
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- Les quantitats abonades anualment a cada col·legi notarial en virtut dels 

citats convenis. 

- El nombre d'escriptures notarials, agrupades per anys, diferenciant el tipus 

d’escriptura notarial (compravenda, hipoteca, testament, últimes voluntats, 

herències, etc., i diferenciant l’idioma realitzat. 

- La xifra de documents notarials traduïts pel servici de promoció del 

valencià del Col·legi Notarial. 

- Si existeix algun suport per a donar difusió i/o publicitat al citat servici 

conveniat. 

- La quantitat i proporció existent d'escriptures notarials realitzades en 

cadascú dels idiomes possibles, de manera detallada per cadascú dels 

col·legis notarials de la Comunitat Valenciana. 

 

- Al Col·legi Notarial de València, que habilite un portal de transparència en la seua 

pàgina web per a complir amb les obligacions de publicitat activa imposades pels 

articles 2.1.e) i 5 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern, i pels articles 2.1.f) i 9 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, 

de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana. 

 

- Al Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana, que, tenint en compte el 

termini legal màxim de tres mesos i el dilatat període de temps transcorregut des de la 

presentació de la reclamació amb data 19/07/2019, dicte i notifique a l'autor de la queixa 

la corresponent resolució motivada. 

 

Cosa que se li comunica perquè, en el termini màxim d'un mes, ens informe si accepta 

aquesta recomanació o, si s’escau, ens manifeste les raons que considere per a no 

acceptar-la, i això, d'acord amb el que hi ha previst en l'art. 29 de la Llei 11/1988, 

reguladora d'aquesta institució. 

 

Perquè en prenga coneixement, li fem saber, igualment, que, a partir de la setmana 

següent a la data en la qual s'ha dictat la present resolució, aquesta s'inserirà en la pàgina 

web de la institució. 

 

Li agraïm per endavant la remissió del preceptiu informe i el saludem atentament. 

 

 

 

 

 

 

Ángel Luna González 

Síndic de greuges de la Comunitat Valenciana 
 

 


