b) Els pressupostos, amb descripció de les principals partides pressupostàries i informació
actualitzada i comprensible sobre l'estat d'execució.
c) Els comptes anuals i els informes d'auditoria de comptes i de fiscalització per part dels òrgans
de control extern que sobre aquests s'hagen emés, i les actes on conste l'aprovació dels comptes
per la Junta General.
d) Les retribucions percebudes anualment pel patró major i pel secretari.
Per a posteriorment, i amb data de 2 de desembre de 2016, dirigir-se novament a les dues confraries a
fi d'ampliar la petició anterior, i sol·licitar-los:
e) Informe o acreditació documental de l'Impost de Societats (IS).
f) Informe o acreditació documental sobre l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).
va dirigir
Peticions aquestes que, amb data de 29 de novembre de 2016, el Sr.
també als directors generals d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat Valenciana i al
subdirector general de Pesca de la Generalitat Valenciana per a sol·licitar-los, amb aquest mateix
fonament legal, una còpia acreditativa de tots els documents referits en el seu escrit de 28 de
novembre, només que, en aquest cas, sobre les confraries de València, Gandia, Calp, Peníscola i
Dénia i amb major rellevància les de la Federació de Confraries de la Comunitat Valenciana,
Federació Provincial de Confraries de Pescadors d'Alacant, Federació Provincial de Confraries de
Pescadors de Castelló, Federació Provincial de Confraries de Pescadors de València.
Tercer. I al·lega la falta de resposta tant de les confraries de pescadors de Gandia i de València com
de la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i de la Subdirecció General de Pesca de la
Generalitat Valenciana, mitjançant l'escrit de data 22 de desembre de 2016 va interessar el Sr.
la intervenció d'aquest Consell a l'efecte que li fóra reconegut el dret a rebre la
totalitat de la informació i la documentació sol·licitada, com també amb la finalitat d'obrir expedients
contra el secretari i el sotssecretari de la Conselleria d'Agricultura i Pesca de la Comunitat
Valenciana, junt amb els patrons majors de València, Gandia i Calp, petició que -com ja s'ha dit- va
ser declarada inadmissible per haver constatat aquest Consell que en el moment en què el reclamant
va substanciar la seua reclamació encara no havia transcorregut el termini d'un mes que la llei
establia perquè l'Administració resolguera la seua sol·licitud.
Quart. A fi de respondre a la reclamació del Sr.
, i amb caràcter previ a la seua
anàlisi, l'Oficina de Suport d'aquest Consell, amb data de 3 d'octubre de 2017, se li va sol·licitar:
- Còpia íntegra de l'escrit presentat per vosté davant de la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural i, si escau, de les diverses confraries de
pescadors de la Comunitat Valenciana, en què va sol·licitar el lliurament d'aquesta informació.
- Còpia íntegra de les respostes oferides tant per la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient,
Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, com per les diverses confraries de pescadors de la
Comunitat Valenciana, i la seua notificació.
Així mateix, vosté pot aportar una còpia de qualsevol altre document que considere convenient i
afavorisca la resolució de la seua reclamació.

Cinqué. Igualment i amb idèntic propòsit, amb data de 28 de novembre de 2017, aquest Consell es
instar la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana perquè facilitara a
aquest Consell qualsevol informació que poguera ser rellevant per a la resolució d'aquest cas.
El subdirector general de Pesca va respondre a aquest escrit amb data 4 de desembre de 2017, i va
informar a aquest Consell del següent:
- Que per part d'aquesta direcció general s'havia practicat un tràmit d'audiència a les confraries i
, i se'ls va informar que es traslladaria
federacions afectades per la petició del Sr.
al reclamant tota la informació que hi haguera en poder d'aquesta Administració i que haguera
sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions, i en concret del (a) Pressupost
d'ingressos i despeses de l'exercici 2016; (b) Balanç anual de l'exercici 2015; (c) Compte de
liquidació de l'exercici 2015, i (d) Subvencions concedides en 2016 –informació tota aquesta que
està en poder de la direcció general esmentada en virtut del que disposa l'article 70 de la Llei 9
(1998), de 15 de desembre, de pesca marítima de la Comunitat Valenciana, substituït pel 63 de la
Llei 5/2017, de 10 de febrer, de pesca marítima i aqüicultura de la Comunitat Valenciana.
- Que, per contra, no es proporcionava al reclamant els informes d'auditoria de comptes i de
fiscalització dels comptes de les confraries; ja que aquests no van ser realitzats per la conselleria
mencionada, no ser obligatòria la seua remissió a aquesta i -en conseqüència- no disposar
d'aquests. Ni tampoc les retribucions percebudes anualment pel patró major i pel secretari;
l'informe o acreditació documental de l'Impost de Societats (IS) ni l'informe o acreditació
documental sobre l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), en aquests tres últims casos ja que no és
obligatòria la seua remissió a la conselleria mencionada i –en conseqüència– no disposar d'aquests.
- Que, pel que fa a les subvencions públiques, d'acord amb el que disposa l'article 18 de la Llei 38
(2003), de 17 de novembre, general de subvencions, proporcionaria informació únicament en
relació amb les subvencions concedides a les confraries esmentades, sense facilitar, ja que no està
legalment obligada a fer-ho, la documentació que hi ha en l'expedient.
- Que, pel que fa a les ajudes públiques, s'adjuntaria la llista de les concedides en els anys 2013 i
2014, atès que en el 2015 i 2016 no es van concedir ajudes d'aquesta naturalesa.
I és a la vista de tot això, i una vegada efectuada l'oportuna deliberació de l'assumpte en el dia de la
data, que aquesta comissió executiva acorda l'adopció de la present resolució sobre la base dels
següents:

FONAMENTS JURÍDICS
Primer. De conformitat amb l'article 24.1, en relació amb el 42.1 de la Llei 2/2015 de transparència,
bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, la Comissió Executiva del Consell
de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern és l'òrgan competent per a resoldre les
reclamacions que es presenten en el marc d'un procediment d'accés a la informació pública, amb
caràcter previ a la seua impugnació en la jurisdicció contenciosa administrativa.
Segon. Així mateix, és indiscutible que les entitats objecte del present recurs -les confraries de
pescadors de Gandia i València, i la que, malgrat ser denominada pel reclamant de diverses maneres

resulta, al cap i a la fi, ser la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i
Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana, estan subjectes a les exigències de la llei
esmentada. En el segon cas, en virtut del que disposa l'article 2.1.a), que estableix que les
disposicions d'aquesta llei s'aplicaran a (a) l'Administració de la Generalitat, i en el primer dels casos
en virtut del que es prescriu en el 2.1.f), que de manera expressa declara la subjecció a aquesta de les
corporacions de dret públic, condició aquesta que concorre en les confraries de pescadors, a les quals
la Llei 5/2017, de 10 de febrer, de pesca marítima i aqüicultura de la Comunitat Valenciana defineix,
en l'article 57, de la manera següent:
“corporacions de dret públic, sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia i plena
capacitat d'obrar per al compliment dels seus fins, integrades voluntàriament i lliurement per
professionals de la pesca, armadors i treballadors del seu respectiu àmbit territorial”,
i que segons l'article 59:
“es regiran per la legislació bàsica estatal, pel que es disposa en la present llei i per les
disposicions que en el seu desenvolupament dicten el Consell i la conselleria competent en
matèria de pesca marítima i aqüicultura, així com pels seus respectius estatuts.
2. En qualsevol cas, en els aspectes organitzatius, així com quan exercisquen potestats
administratives, les confraries se sotmetran a la legislació administrativa que siga aplicable.
3. En l'exercici de les activitats econòmiques que eventualment realitzen els serà aplicable la
legislació general que les regule.
Això sí: amb la molt rellevant limitació, en el cas de les confraries de pescadors, que la seua
submissió a la legislació de transparència queda limitat a “allò relatiu a les seues activitats subjectes a
dret administratiu”, com taxativament estableix en l'apartat f) en l'article 2 de la Llei 2/2015, de
transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.
Tercer. Dit això, sembla procedent entrar en el fons de la qüestió plantejada pel reclamant; respecte
això, crida poderosíssimament l'atenció la seua profunda falta de concreció. D'entrada, aquesta falta
de concreció deriva ja dels escrits originaris que motiven aquesta reclamació que -recordem-hos'originen en dues dates diferents -28 de novembre i 2 de desembre de 2016-; es dirigeixen de manera
directa a dues confraries de pescadors perfectament diferenciades -les de València i Gandia- i a dues
instàncies administratives de rang jeràrquicament superior l'una a l'altra -la Direcció General
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i la Subdirecció General de Pesca de la Generalitat Valenciana- i a
través d'aquestes últimes ho fan a altres tres confraries -les de Calp, Peníscola i Dénia- i a quatre
federacions de confraries -la Federació de Confraries de la Comunitat Valenciana, la Federació
Provincial de Confraries de Pescadors d'Alacant, la Federació Provincial de Confraries de Pescadors
de Castelló i la Federació Provincial de Confraries de Pescadors de València- de les quals una està
igualment en relació jeràrquica amb les restants. En summa, onze instàncies administratives
diferents, que amb aquest Consell en sumen ja dotze.
Quart. Aquesta inconcreció es manté de nou quan el reclamant es dirigeix a aquest Consell, primer
en interposar la reclamació contra la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, que no existeix
com a tal; i a continuació contra la Confraria de València, Calp i Gandia, etc., sense que siga
pertinent que siga aquest Consell el que haja d'interpretar el sentit d'aquest, etc.; i més tard al·lega
sense més especificació que no s'ha lliurat la informació sol·licitada ni s'ha complit la llei de

transparència basant-se en els anys 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017, i això malgrat estar en poder seu i
en el d'aquest Consell un dossier de més de cent pàgines amb documentació remesa al sol·licitant pel
subdirector general de Pesca de la Generalitat Valenciana. I és que, lluny d'identificar de forma
taxativa quina part de la documentació originalment sol·licitada desitja el reclamant que aquest
Consell li facilite l'accés per haver-li-la denegada en primera instància l'Administració a la qual la va
sol·licitar, el Sr.
s'embarga en un interminable reguitzell de consideracions
jurídiques i pseudojurídiques del qual és difícil extraure una pètita (petitum) clara.
Així i tot, aquest Consell farà tot el que puga per a aconseguir-ho.
manifesta en l'apartat primer de les seues
Cinqué. Per a començar, el Sr.
al·legacions que no se li ha lliurat la informació detallada i sol·licitada amb greu falta de les actes, ni
els informes fiscalitzadors en relació amb les subvencions i convenis.
Pel que fa a la Subdirecció General de Pesca la falta de remissió dels informes d'auditoria de comptes
i de fiscalització dels comptes de les confraries no van ser remesos al reclamant perquè, no sent
aquests realitzats per la conselleria mencionada, no és obligatòria la seua remissió a aquesta i -en
conseqüència- no disposaven d'aquests. Mentre que en el cas de les confraries afectades la seua
negativa va obeir al fet que per més que aquestes dades estiguen mencionades en els articles 8.1.e) de
la Llei 19 (2013) i 9.1.h) de la Llei 2 (2015), la pretensió del Sr.
no és atendible, si
escau, per no tractar-se d'informació de naturalesa pública: i és que les confraries estan, en efecte,
finançades amb subvencions públiques, però també gràcies a l'explotació de béns de titularitat pròpia,
i ingressos procedents dels seus socis, de manera que com, a màxim, seria atendible un trasllat parcial
d'aquests comptes anuals, en què s'explicitaren les subvencions públiques rebudes, però no
necessàriament les restants.
g
manifesta en l'apartat segon de les seues al·legacions -o, més aviat, vol
Sisé. El Sr.
entendre aquest Consell, atés que la dicció de l'escrit és francament millorable- que no se li han
lliurat les retribucions exactes que reben el patró major i el secretari, entenent que de totes i cada una
de les confraries afectades, punt aquest del qual s'ocupa de manera reiterativa també en l'apartat
cinqué de les seues al·legacions, en què estén la seua reclamació als vocals assessors, etc., que, per
cert, no figuraven mencionats en la pètita original.
Pel que fa a la Subdirecció General de Pesca la falta de remissió d'aquestes dades va obeir
senzillament que no disposava d'aquestes, ja que aquesta no era una informació que fora d'obligatòria
remissió a la conselleria mencionada i -en conseqüència- no haver sigut sabedora d'aquests. Quant a
les confraries afectades, l'exigència del reclamant xocava amb el fet que els càrrecs directius
d'aquestes no posseïsquen la condició de funcionaris públics, ni siguen retribuïts amb càrrec a l'erari
públic més que en la mesura en què les confraries reben subvencions d'aquesta naturalesa i aquestes
puguen eventualment aplicar-se al pagament de salaris, punt aquest que estaria suficientment aclarit
en virtut de la informació que el reclamant rebera en relació amb aquestes. Tot això justificaria que
les confraries apel·lades decidiren reservar-se aquesta dada.
Seté. El Sr.
manifesta en l'apartat tercer de les seues al·legacions que no se li ha
lliurat l'informe o acreditació documental de l'IS i l'IVA, constatació aquesta que és certa a la llum de
la documentació que hi ha en aquest expedient.
Només que en el cas de la Subdirecció General de Pesca la falta de remissió de l'informe o
acreditació documental del pagament de l'Impost de Societats (IS) i de l'informe o acreditació

documental sobre el pagament de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) per part de les confraries
afectades va obeir al fet que, ja que no és obligatòria la seua remissió a la conselleria mencionada per
part de les diferents confraries, aquella senzillament no disposava d'aquests. Mentre que en el cas de
les confraries afectades la seua negativa va obeir al fet que sobrepassant aquesta demanda la mera
subjecció de les confraries de pescadors a la legislació de transparència tan sols quant a les seues
activitats subjectes a dret administratiu, era, en conseqüència, susceptible de ser rebutjada per les
afectades, com es pot deduir que va ser el cas.
manifesta en l'apartat quatre de les seues al·legacions que no se li
Huité. El Sr.
han lliurat les actes dels acords presos que puguen afectar tercers i els precedents als comptes anuals
presentats a la Junta General, punt aquest que siga com siga el seu significat, senzillament no
figurava mencionat en la pètita original dirigida a les confraries i als departaments de l'Administració
pública valenciana reiteradament esmentats, i, en conseqüència, no pot sustentar cap reclamació
davant aquest Consell.
manifesta en l'apartat cinqué, in fine, de les seues
Nové. Finalment, el Sr.
al·legacions que no se li han lliurat tampoc les actes d'aprovació dels comptes anuals o actes on, hi
haja constància de les presentacions a la Junta General dels comptes anuals i auditories que també
són d'obligat compliment i han de constar en el Registre de la Comunitat de València. Atés que es
tracta de documents que constitueixen informació pública, aquests haurien de ser-li facilitats per les
entitats reclamades, si bé només en la mesura en què aquestes estan subjectes a les exigències de la
Llei de transparència. Això permetria a l'entitat reclamada circumscriure la informació que lliurara al
reclamant aquella porció de les referides actes en la qual s'abordara el punt o punts de l'ordre del dia
relatius a l'aprovació dels comptes anuals respecte dels quals s'inquireix, amb omissió de la resta.
Deu. Finalment, falta dilucidar quina entitat o quines entitats estan obligades a lliurar la
documentació requerida pel reclamant. Referent a això convé recordar que la reclamació del Sr.
va ser dirigida de manera simultània i indistinta a la Direcció General
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i a la Subdirecció General de Pesca de la Generalitat Valenciana, a
les confraries de València, Gandia, Calp, Peníscola i Dénia, a la Federació de Confraries de la
Comunitat Valenciana i a les federacions provincials de confraries de pescadors d'Alacant, de
Castelló i de València. En total, deu destinataris diferents, als quals, en última instància, s'estava
sol·licitant una mateixa documentació: la referida a les quatre confraries al·ludides, que en
compliment de la normativa vigent estava (parcialment) en possessió de la Subdirecció General de
Pesca de la Generalitat Valenciana, i el reclamant suposava que també en les de les seues respectives
federacions provincials i autonòmiques.
Ara bé, no té sentit exigir el lliurament simultani del qual -repetim- constitueix un mateix corpus
documental a una confraria, a la federació provincial en què s'integra, a la federació autonòmica en
què s'integra aquesta, i a l'òrgan tutelar d'aquestes en l'Administració autonòmica quan el fet és que
aquesta informació -fins a allò que la llei l'obligava- ja ha sigut lliurada al reclamant per l'última
d'aquestes instàncies -la Subdirecció General de Pesca de la Generalitat Valenciana- amb el trasllat
previ de la seua intenció a les quatre confraries i a les tres federacions esmentades, cosa que es va
realitzar gràcies a sengles escrits de data 11 de gener de 2017, dirigit a les federacions de confraries
de Castelló, València i Alacant i a les confraries de València, Gandia, Calp, Peníscola i Dénia. I es va
traslladar al reclamant la informació sol·licitada per l'Administració autonòmica, amb l'advertiment
previ que així tenia la intenció d'obrar en la resta de les entitats requerides, no té sentit tornar a
obligar aquestes a lliurar una documentació ja remesa a qui la va sol·licitar.

Onze. En relació amb tot el que s'ha exposat anteriorment, aquest Consell es congratula a coincidir
de manera substancial amb la doctrina establida pel seu homòleg català, la Comissió de Garantia del
Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP), que ja va tindre l'ocasió d'ocupar-se d'un cas similar
-de fet idèntic pel que fa al sol·licitant i a l'objecte- en la Resolució núm. 310/2017. En aquesta línia
apuntada en els fonaments jurídics anteriors, el GAIP va recordar que legislació en matèria de
transparència subjectava les confraries de pescadors a les seues exigències com a corporacions de
dret públic només en la mesura en què estigueren exercint funcions públiques; que només els actes
d'aquestes entitats que implicaren l'exercici de funcions públiques estaven sotmesos a la tutela de la
Generalitat i eren susceptibles de revisió administrativa davant aquesta Administració, i que, en
conseqüència, no s'emparava en la llei l'exigència de lliurament d'informacions sobre pressupostos,
comptes i gestió econòmica interna de l'entitat sobre personal i responsables interns, sobre
constitució de l'entitat, sobre convenis i sobre serveis als socis, en la mesura en què cap d'aquestes
qüestions sembla afectar l'exercici de funcions públiques.
En canvi aquest Consell preferiria mantindre una posició més oberta i favorable a la transparència pel
que fa a les subvencions i ajudes públiques rebudes per les confraries esmentades, i separar-se,
referent a això, de la posició del GAIP -favorable també en aquest cas a denegar l'accés a la
informació quan se sol·licite a la mateixa confraria, però inclinat a concedir-la en cas que la persona
reclamant la sol·licite a les administracions concedents d'aquestes subvencions o ajudes- i permetre
directament l'accés a la informació referida mitjançant la simple sol·licitud al receptor de les
subvencions i ajudes mencionades.
En qualsevol dels casos, aquest Consell faria enterament seua l'afirmació del seu homòleg català en
el sentit que la falta d'accés a aquesta informació pot denotar un cert dèficit de transparència per part
de la Confraria de Pescadors de Barcelona, però això no vol dir que incomplisca les obligacions
establides per la legislació de transparència i accés a la informació pública. Cal tindre en compte que
les confraries de pescadors realitzen bàsicament, com indica l'informe de la CPB, activitats de
naturalesa privada, com ara transaccions civils o mercantils o prestació de serveis als seus membres.
L'accés a la informació relativa a aquestes activitats (que no pot qualificar-se d'informació pública),
si escau, es podrà plantejar mitjançant els procediments i instàncies que corresponguen (legislació de
confraries, legislació sobre associacions, jutges i tribunals civils, etc. ), però no sobre la base de la
LTAIPBG, ni davant la GAIP.
RESOLUCIÓ
Atesos els antecedents i fonaments jurídics descrits, la Comissió Executiva del Consell de
Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern acorda:
Primer. Declarar la desaparició sobrevinguda de l'objecte de la reclamació interposada pel Sr.
, com a president de la Plataforma
, contra la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i
Desenvolupament Rural de la Generalitat Valenciana i les confraries de pescadors de València,
Gandia, Calp, Peníscola i Dénia, la Federació de Confraries de la Comunitat Valenciana, la Federació
Provincial de Confraries de Pescadors d'Alacant, la Federació Provincial de Confraries de Pescadors
de Castelló i la Federació Provincial de Confraries de Pescadors de València quant als punts de la
seua sol·licitud identificats amb les lletres a), b) i c) en l'antecedent de fet segon d'aquesta resolució
perquè l'administració requerida ja li ha proporcionat la informació sol·licitada.

Segon. Desestimar la reclamació interposada pel Sr.
pel que fa als
punts de la seua sol·licitud identificats amb les lletres d), e) i f) en l'antecedent de fet segon d'aquesta
resolució.
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la
Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la notificació, de
conformitat amb el que estableixen els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa.
EL PRESIDENT DEL CONSELL DE TRANSPARÈNCIA ACCÉS
A LA INFORMACIÓ PÚBLICA I BON GOVERN

Ricardo García Macho

