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                  IAI 72/2021 
 
 
 
Informe emès a petició de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública 
en relació amb la reclamació presentada per la denegació de l’accés a informació sobre 
determinats professionals d’una empresa pública que presta serveis d'atenció 
d'emergències mèdiques. 
 
 
La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) demana a l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) que emeti un informe sobre la reclamació presentada 
per una ciutadana per la denegació de l’accés a informació sobre determinats professionals d’una 
empresa pública que presta serveis d'atenció d'emergències mèdiques. 
 
Analitzada la sol·licitud, que s’acompanya d’una còpia de l’expedient administratiu tramitat davant 
la GAIP, i d’acord amb l’informe de l’Assessoria Jurídica emeto l’informe següent:  
 
 
Antecedents 
 
1. En data 19 de juliol de 2021, una ciutadana adreça un escrit a una empresa pública que presta 
serveis d'atenció d'emergències mèdiques, en què sol·licita la informació pública següent: 
 

“1. Quins professionals van formar part de l'indicatiu (...), el passat 30 de març de 2021 
a 22.00h a 23.00h de la nit. 
2. Avisos rebuts per la unitat (...), el dia 30 de març de 2021 entre les 21.00h i les 
23.00h. 
3. Protocol, circular, odre, reglament o document de diferent naturalesa d'actuació en 
situacions en què el pacient presenti agitació psicomotriu o brot psicòtic, o en casos 
d'intervenció en persones que mostrin evidents problemes de salut mental, en via 
pública o en entorns de diversa naturalesa fora de l'hospital o d'un centre de salut.” 

 
2. En data 16 d’agost de de 2021, l’empresa pública dicta resolució d’estimació parcial de l’accés 
a la informació pública sol·licitada en els termes següents: 
 

“1. Estimar parcialment la sol·licitud d’accés a informació pública presentada en data 
19/07/2021 amb el codi de tràmit 66XJSH82D. 
2. Subministrar la informació relativa a “Protocol, circular, odre, reglament o document 
de diferent naturalesa d'actuació en situacions en què el pacient presenti agitació 
psicomotriu o brot psicòtic, o en casos d’intervenció en persones que mostrin evidents 
problemes de salut mental, en via pública o en entorns de diversa naturalesa fora de 
l'hospital o d'un centre de salut”, en el format que es va demanar, que consta a l’annex 
d’aquesta resolució.” 

 
3. En data 22 de setembre de 2021, la persona sol·licitant presenta reclamació davant la GAIP 
contra l’empresa pública per denegació de l’accés a la informació pública sol·licitada. 
 
4. En data 4 d’octubre de 2021, la GAIP tramet la reclamació a l’empresa pública, requerint-li 
l’emissió d’informe en què fonamenti les seves posicions, així com l’expedient complet relatiu a 
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la sol·licitud d’accés a la informació pública i la identificació de les terceres persones que resultin 
afectades per l’accés reclamat. 
 
5. En data 18 d’octubre de 2021, l’empresa pública trasllada a la GAIP l’expedient complet relatiu 
a la sol·licitud d’accés a la informació pública objecte de la present reclamació.  
 
En aquest expedient consta l’informe emès pel cap de l’Àrea d’Assessoria Jurídica i Contractació 
de l’empresa pública en què s’exposa el següent: 
 

“(...) entenem que la sol·licitud de “quins professionals” formaven part d’un indicatiu un 
dia i una hora concreta (entre les 22.00h i les 23.00h del dia 30 de març de 2021) 
implica la cessió de les dades de filiació d’aquests treballadors i s’ha valorat que ha de 
prevaler la protecció de dades personals d’aquests professionals.  
 
L’obligació d’identificar-los està restringida a l’efectiva acreditació per part del 
sol·licitant que es tracta d’una persona interessada amb relació al concret servei que 
motiva la petició d’identificació dels professionals (que hauria de ser el propi pacient, 
un representant, un familiar autoritzat o un hereu).  
 
Els avisos rebuts per la unitat (...) el dia 30 de març de 2021 en una franja de dues 
hores implicarien també la cessió de dades personals i/o de salut de persones ateses 
per aquesta unitat.  
 
A més, en aquest cas, la tramesa d’informació i de “dades merament identificatives” 
d’uns professionals concrets durant una hora concreta i de “dades merament 
identificatives” de les assistències efectuades per aquesta unitat concreta durant dues 
hores d’aquest dia, fins i tot sense incloure dades personals, pot conduir a la 
identificació de pacients i patologies, és a dir pot comportar de forma indirecta l’accés 
a dades personals i de salut de persones físiques en contra de la finalitat prevista a la 
normativa de protecció de dades personals.” 

 
6. En data 21 d’octubre de 2021, la GAIP sol·licita a aquesta Autoritat que emeti l’informe previst 
per l’article 42.8 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern, en relació amb la reclamació presentada. 
 
 
Fonaments Jurídics 
 

 
 
I 

 
De conformitat amb l’article 1 de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades, l’APDCAT és l’organisme independent que té per objecte garantir, en l’àmbit 
de les competències de la Generalitat, els drets a la protecció de dades personals i d’accés a la 
informació que hi està vinculada. 
 
L’article 42.8 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern, que regula la reclamació contra les resolucions en matèria d’accés a la 
informació pública, estableix que si la denegació s’ha fonamentat en la protecció de dades 
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personals, la Comissió n’ha d’emanar informe a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, el 
qual ha de ser emès en el termini de quinze dies. 
 
Per això, aquest informe s’emet exclusivament pel que fa a la valoració de la incidència que 
l’accés sol·licitat pot tenir respecte de la informació personal de les persones afectades, entesa 
com qualsevol informació sobre una persona física identificada o identificable, directament o 
indirectament, en particular mitjançant un identificador, com per exemple un nom, un número 
d'identificació, dades de localització, un identificador en línia o un o diversos elements propis de 
la identitat física, fisiològica, genètica, psíquica, econòmica, cultural o social d'aquesta persona 
(article 4.1 del Reglament 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones 
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel 
qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades, en endavant 
RGPD). 
 
Per tant, queda fora de l’objecte d’aquest informe qualsevol altre límit o aspecte que no afecti les 
dades personals que constin en la informació sol·licitada.  
 
El termini transcorregut per a l’emissió d’aquest informe pot comportar una ampliació del termini 
per resoldre la reclamació, si així ho acorda la GAIP i es notifica a totes les parts abans que 
conclogui el termini per resoldre. 
 
En conseqüència, el present informe s’emet en base a les esmentades previsions de la Llei 
32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i la Llei 19/2014, del 29 
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
D’acord amb l’article 17.2 de la Llei 32/2010, aquest informe es publicarà al web de l’Autoritat un 
cop notificat a les persones interessades, amb l’anonimització prèvia de les dades personals. 
 

 
II 

 
L’article 4.2) de l’RGPD considera “«tratamiento»: cualquier operación o conjunto de operaciones 
realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos 
automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, 
adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, 
difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, 
supresión o destrucción.” 
 
L’RGPD disposa que tot tractament de dades personals ha de ser lícit (article 5.1.a)) i, en aquest 
sentit, estableix un sistema de legitimació del tractament de dades que es fonamenta en la 
necessitat de que concorri alguna de les bases jurídiques establertes al seu article 6.1. En 
concret, l’apartat c) disposa que el tractament serà lícit si “es necesario para el cumplimiento de 
una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento”.  
 
Per la seva part, l’article 86 de l’RGPD disposa que “los datos personales de documentos oficiales 
en posesión de alguna autoridad pública o u organismo público o una entidad privada para la 
realización de una misión en interés público podrán ser comunicados por dicha autoridad, 
organismo o entidad de conformidad con el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que 
se les aplique a fin de conciliar el acceso del público a documentos oficiales con el derecho a la 
protección de los datos personales en virtud del presente Reglamento.” 
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La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern 
(en endavant, LTC), té per objecte regular i garantir la transparència de l’activitat pública. 
 
L’article 3.1.b) de l’LTC estén el seu àmbit subjectiu d’aplicació, entre d’altres, a les societats 
mercantils en què participa majoritàriament alguna de les entitats públiques a què es refereix el 
mateix article, entre les quals, l’Administració de la Generalitat.  
 
I l’article 2.f) de l’LTC, i exclusivament als efectes de l’aplicació d’aquesta Llei, qualifica com 
administració pública els ens instrumentals del sector públic a què es refereix l’article 3.1.b). 
 
L’entitat reclamada, d’acord amb els seus Estatuts, es constitueix (...) com a societat de caràcter 
mercantil, en forma de societat anònima, que té personalitat jurídica pròpia i ajusta la seva 
actuació al dret privat (article 1). Per tant, es troba plenament dins l’àmbit d’aplicació de l’LTC.  
 
L’article 18 de l’LTC reconeix el dret de les persones a “accedir a la informació pública, a què fa 
referència l’article 2.b, a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica 
legalment constituïda” (apartat 1).  
 
L’article 2.b) de l’LTC defineix “informació pública” com “la informació elaborada per 
l’Administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de 
l’exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministren els altres subjectes obligats d’acord 
amb el que estableix aquesta llei”. 
 
Per la seva part, l’article 53.1 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret 
d'accés a la informació pública (RLTC), concreta que és informació pública objecte del dret 
d’accés “tota la informació, qualssevol dades o documents que les administracions públiques han 
elaborat, posseeixen, o poden legítimament exigir a terceres persones com a conseqüència de 
la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions.” 
 
La informació sol·licitada per la persona reclamant a (...) objecte de la present reclamació és 
informació pública a efectes de l’article 2.b) de l’LTC i, per tant, resta sotmesa al règim d’accés 
(article 18 LTC). 
 
Aquest dret d’accés però no és absolut i pot ser denegat o restringit per les causes expressament 
establertes a les lleis. En concret, i pel que fa al dret a la protecció de dades personals, cal tenir 
en compte els criteris previstos a la legislació de transparència, i els principis de la normativa de 
protecció de dades personals. 

 
 

III 
 
La persona reclamant ha sol·licitat a l’empresa pública “quins professionals van formar part de 
l'indicatiu (...), el passat 30 de març de 2021 a 22.00h a 23.00h de la nit”. 
 
Respecte les sol·licituds d’accés a informació pública que no conté dades mereixedores 
d’especial protecció, l’article 24 de l’LTC disposa el següent: 
 

“1. S’ha de donar accés a la informació pública si es tracta d’informació directament 
relacionada amb l’organització, el funcionament o l’activitat pública de l’Administració 
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que contingui dades personals merament identificatives llevat que, excepcionalment, en 
el cas concret hagi de prevaler la protecció de dades personals o altres drets 
constitucionalment protegits. 
2. (…).” 

 
Aquest article de l’LTC permet accedir a les dades merament identificatives dels empleats públics 
que intervenen per raó de les seves funcions en els diferents procediments o actuacions 
públiques dutes a terme per l’Administració, llevat que concorrin circumstàncies concretes que 
justifiquin la prevalença del dret a la protecció de dades de la persona o persones afectades o 
altres drets constitucionalment protegits. 
 
L’article 70.2 del RLTC concreta què s’entén per dades personals merament identificatives en 
els termes següents: 
 

“Als efectes del que preveu l'article 24.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, són 
dades personals merament identificatives les consistents en el nom i cognoms, el càrrec 
o lloc ocupat, cos i escala, les funcions desenvolupades i el telèfon i les adreces, postal 
i electrònica, de contacte professional, referides al personal al servei de les 
administracions públiques, alts càrrecs i personal directiu del sector públic de les 
administracions públiques.  
 
En els casos en els quals la publicació o l'accés a un document administratiu requereixi 
la identificació de l'autor, s'han d'eliminar, especialment, les dades de localització, el 
número del document nacional d'identitat o document equivalent i la signatura 
manuscrita.  
 
Si la signatura és electrònica, s'ha de publicar el document signat electrònicament de 
manera que no es pugui accedir a les propietats del certificat electrònic emprat per a la 
signatura.  
 
Les dades de localització s'han de suprimir en el cas que no es tracti de les dades 
merament identificatives de l'autor en la seva condició de càrrec o personal al servei de 
les administracions públiques.”  

 
Per tant, en atenció als articles transcrits, facilitar l’accés de la persona reclamant a les dades 
merament identificatives dels professionals de l’empresa pública que van formar part de l’actuació 
a què es refereix la sol·licitud d’accés, en els termes indicats, en principi no seria contrari al dret 
a la protecció de dades personals. Això, llevat que, excepcionalment, en el cas concret hagi de 
prevaler la protecció de dades personals o altres drets constitucionalment protegits. 
 
En aquest sentit, cal tenir present que, més enllà de manifestar l’empresa pública la seva negativa 
a lliurar aquest tipus d’informació per considerar que ha de prevaldre el dret a la protecció de 
dades dels seus professionals, de la informació aportada no se’n deriven motius o circumstàncies 
a partir de les quals es pugui apreciar que certament ha de prevaldre aquest dret a la protecció 
de dades dels afectats, o un altre dret constitucionalment protegit, sobre el dret d’accés de la 
persona reclamant, en la mesura que no s’acrediten circumstàncies personals que ho justifiquin.  
 
Així doncs, i a manca de disposar de les al·legacions que hagin pogut formular les persones 
afectades –a les quals s’hauria d’haver donat trasllat de la sol·licitud i/o de la reclamació d’acord 
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amb els articles 31 i 42 de l’LTC-, a l’empara de l’article 24.1 de l’LTC cal reconèixer el dret de la 
persona reclamant a accedir a la informació que sol·licita.  
 
 

IV 
 
La persona reclamant també ha sol·licitat a l’empresa pública els “avisos rebuts per la unitat (...), 
el dia 30 de març de 2021 entre les 21.00 h i les 23.00 h.” 
 
D’acord amb el seu escrit de reclamació, és del seu interès poder conèixer “quans avisos van ser 
rebuts” per aquest indicatiu de l’empresa pública en el dia i franja horària especificada.  
 
Des del punt de vista de la protecció de dades, no hi hauria inconvenient en lliurar a la persona 
reclamant aquesta informació, atès que, en atenció als termes en què se sol·licita, es tractaria 
en tot cas d’informació agregada i que, per tant, no inclouria dades personals. Atesos els termes 
de la sol·licitud, aquesta informació no hauria d’incloure en cap cas informació que permeti 
identificar les persones ateses. 
 
En aquest cas, en no contenir la informació pública sol·licitada dades personals, en els termes 
de l’article 4.1) de l’RGPD, la normativa de protecció de dades no resulta d’aplicació.  
 
 
Conclusió 
 
En atenció a la informació de què es disposa, cal reconèixer el dret de la persona reclamant a 
accedir a les dades merament identificatives dels professionals de l’empresa pública que van dur 
a terme una actuació el dia 30 de març de 2021 de 22.00h a 23.00h, així com també al nombre 
d’avisos rebuts per aquest indicatiu el mateix dia entre les 21.00h i les 23.00h.   
 
Barcelona, 4 de novembre de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


