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RESOLUCIÓ de la sol·licitud d’accés a informació pública AIP 3/2022 (expedient núm. IP 182/2020 

referent a Obertament, Associació Catalana per a la Lluita contra l'Estigma en Salut Mental. 

 

 

Antecedents  

 

1.- En data 13/03/2022 es va rebre en aquesta Autoritat un escrit del Sr. (...)(en endavant, el 

sol·licitant) pel qual demanava “la còpia completa de l'expedient IP 182/2020 generat sobre 

Obertament, Associació Catalana per a la Lluita contra l'Estigma en Salut Mental”. 

  

2.- Per mitjà d’ofici de data 14/03/2022 es comunicà a la persona sol·licitant la recepció de la seva 

sol·licitud d’accés, així com d’altra informació preceptiva. 

 

 

Fonaments de Dret 

 

1.- És competent per resoldre la sol·licitud d’accés la directora d’aquesta Autoritat, de conformitat 

amb l’article 8 de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i 

l’article 32.d) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 

pública i bon govern (LTC). 

 

2.- La sol·licitud d’accés que aquí s’analitza compleix els requisits exigits per la normativa aplicable 

(art. 18.2 de l’LTC).  

 

La informació respecte la qual se sol·licita l’accés es refereix a l’expedient d’informació prèvia núm. 

182/2020 que s’inicià arran d’una denúncia formulada per l’aquí sol·licitant, amb data d’entrada en 

l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades el 29/06/2020, en què, entre d’altres, es queixava de la 

presumpta revelació de dades relatives a la seva salut mental als seus familiars,  per part d’alguna 

de les entitats que mencionava al seu escrit. Aquesta denúncia va donar lloc a l’obertura d’una fase 

d’informació prèvia (IP 182/2020), la qual es va arxivar en relació amb l’entitat Obertament, 

Associació Catalana per a la Lluita contra l'Estigma en Salut Mental  (en endavant, Obertament) 

mitjançant resolució de la directora de l’Autoritat de 20/05/2021.  

 

Analitzada la informació que és objecte de sol·licitud d’accés i la normativa aplicable, procedeix 

estimar-la parcialment, d’acord amb les següents consideracions.  

 

L’aquí reclamant tenia, d’acord amb la normativa de protecció de dades (Reglament (UE) 

2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones 

físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes), legitimació 

per recórrer la resolució d’arxiu IP 182/2020 referent a Obertament. Aquesta circumstància es té 

especialment en consideració per estimar la petició de l’aquí reclamant d’accés a aquesta 

documentació.  
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Nogensmenys, cal assenyalar que, entre la documentació inclosa a l’expedient, figuren dades 

identificatives de persones vinculades a aquesta Autoritat, a Obertament, i també a d’altres 

entitats, que encaixarien en el concepte de dades personals al que es refereix l’art. 24.1 de l’LTC, 

(“informació directament relacionada amb l’organització, el funcionament o l’activitat pública de 

l’Administració que contingui dades personals merament identificatives”), dades en relació amb les 

quals “s’ha de donar l’accés (...) llevat que, excepcionalment, en el cas concret hagi de prevaler la 

protecció de dades personals o altres drets constitucionalment protegits”. Al no apreciar-se en 

aquest cas cap de les circumstàncies excepcionals esmentades, preval aquí el dret d’accés.  

 

Dit això, cal puntualitzar que en la documentació que es lliuri a la persona sol·licitant i que no ha 

estat aportada per ella mateixa, es suprimiran aquelles dades relatives a aquest personal que es 

consideren excessives (com ara, DNI, adreça electrònica, etc); i és en atenció a aquesta 

circumstància que s’estima parcialment la petició d’accés.  

 

3.- D’acord amb el que preveu l’article 36.1 de l’LTC, en connexió amb l’article 72.1 del Decret  

8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública (RLTC), 

aquesta Autoritat disposa d’un termini màxim de 30 dies a comptar des de l’endemà de la data en 

què es dicta aquesta resolució, per subministrar una còpia de la documentació sol·licitada amb les 

limitacions indicades al punt precedent; documentació que es lliurarà en format electrònic, d’acord 

amb el previst a l’article 54.3.a) de l’RLTC. 

 

4.- A l’últim, d’acord amb el que preveu l’article 71.4.d) de l’RLTC, cal advertir la persona aquí 

sol·licitant que a partir de la recepció de la documentació que se li remeti en compliment d’aquesta 

resolució, la normativa de protecció de dades personals s’ha d’aplicar a qualsevol tractament de 

les dades de terceres persones identificades o identificables que allà hi consten, i del qual 

n’esdevindria responsable, de conformitat amb l’article 15.5 de la Llei estatal 19/2013, de 9 de 

desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

 

Per tot això, 

 

 

RESOLC 

 

Primer.- Estimar parcialment la sol·licitud d’accés a la documentació continguda en l’expedient 

d’informació prèvia núm. IP 182/2020 relatiu a Obertament, Associació Catalana per a la Lluita 

contra l'Estigma en Salut Mental., d’acord amb l’exposat al fonament de dret 2n. 

 

Segon.- Notificar aquesta resolució a la persona sol·licitant. 

 

Tercer.- Disposar que es lliuri una còpia de l’expedient en format electrònic, en el termini màxim 

indicat al fonament de dret 3r. 

 

Quart-  Publicar aquesta resolució al Portal de Transparència de l’Autoritat, prèvia dissociació de 

les dades personals,  de conformitat amb l’art. 14.3 de la Llei 19/2013.  
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Cinquè.- Comunicar a la persona sol·licitant que la normativa de protecció de dades personals serà 

d’aplicació a qualsevol tractament que dugui a terme de les dades de terceres persones que 

consten a la documentació que se li remeti. 

 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa d’acord amb els articles 26.2 de la Llei 

32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i 14.3 del Decret 48/2003, 

de 20 de febrer, pel qual s’aprova l’Estatut de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, es pot 

interposar reclamació davant la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública en 

el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva notificació, d’acord amb els articles 39.1 i 

42.1 de la Llei 19/2014. Alternativament, en el mateix termini d’un mes podeu interposar recurs 

potestatiu de reposició davant la directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, d’acord 

amb el que preveuen els articles 38 de la Llei 19/2014 i 123 i següents de l’LPAC; o bé, es pot 

interposar directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos 

administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva 

notificació, d’acord amb els articles 71.4 de la Llei 19/2014 i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de 

juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa   

 

Igualment, la persona afectada pot interposar qualsevol altre recurs que consideri convenient per a 

la defensa dels seus interessos. 

 

La directora,  

 

 

 

 


