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Informe emès a petició de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la 
Informació Pública en relació amb la reclamació presentada contra un 
ajuntament per denegació de l’accés a informació relacionada amb el 
funcionament d’una residència i centre de dia municipal   
 
 
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 contra un ajuntament per denegació de l’accés a informació 
relacionada amb el funcionament d’una residència i centre de dia municipal. 
 
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 17 de novembre de 2021, una associació adreça un escrit a un ajuntament en 
què sol·licita la informació següent: 
 

“1) Protocol de vistes de familiars de la residencia i Centre de Dia (...). 
2) Protocol de sortides de familiars de la residencia i Centre de Dia (...) 
3) Protocol d’hàbits d’autonomia de la residencia i Centre de Dia (...). 
4) Protocol de dinamització sociocultural de la residencia i Centre de Dia (...). 
5) Protocol de projectes destinats a potenciar la integració de la gent gran en la 
societat i les relacions Inter generacionals de la residencia i Centre de Dia (...). 
6) Protocol de projectes d'Envelliment Saludable, Activitats d'Oci i Temps Lliure, 
Voluntariat de Gent Gran, Dinamització de Centres Externs, etc., de la residencia i 
Centre de Dia (...) 
7) Protocol de Manteniment de les funcions físiques i cognitives de la residencia i 
Centre de Dia (...) 
8) Protocol d’atenció familiar adreçada a afavorir les relacions de la família de l’usuari 
i el seu entorn de la residencia i Centre de Dia (...). 
9) Copia de les actes d’inspeccions de Drets Socials i Sanitat a la residencia des de 
l’any 2018 fins ara incloent els document de la residencia amb els plans de millora 
requerits per la inspecció. 
10) Copia dels documents d’ACREDITACIÓ DE LA DIRECCIÓ TÈCNICA 
D’ESTABLIMENTS DE SERVEIS SOCIALS RESIDENCIALS enviats a la Generalitat 
dels treballadors que han tingut responsabilitat com Director Tècnic des de 2018 fins 
a data d’avui. 
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11) Copia dels documents d’ACREDITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT 
HIGIENICOSANITÀRIA enviats a la Generalitat dels treballadors que han tingut 
responsabilitat com Responsable Higiènic Sanitari des de 2018 fins a data d’avui. 
12) Copia les auditories i certificats de la política de qualitat ISO 9001 i 158101 dels 
últims 6 anys i del pla de qualitat de 2021. 
13) Copia del Contracte i Plec de condicions oficials del Ajuntament amb la empresa 
gestora actual de la Residencia i Centre de Dia. 
14) Llista de serveis que ofereix la Residencia i el Centre de dia inclosos i també 
serveis no inclosos per els residents. 
15) Copia de l’acreditació de la Llei de Dependència.” 

 
2. En data 30 de novembre de 2021, l’Associació adreça un nou escrit a l’Ajuntament en 
què sol·licita la informació següent: 
 

“Una copia completa i exhaustiva del Protocol del Ajuntament (...) per la celebració 
del Ple al edifici Municipal del 2 de Novembre 2021, en compliment de les directrius 
de les mesures establertes per la Generalitat de Catalunya per fer front a la crisi 
sanitària ocasionada per la COVID-19. 
Una copia completa i exhaustiva del informe que la regidora del Govern (...) en el Ple 
de 2 novembre 2021 va dir que havia fet el interventor en contesta a l’informe de (...) 
membre de l’associació, Infermera Universitària i Llicenciada amb Dret va llegir el 
membre de la Associació (...) al Ple del ajuntament del dia octubre 2021.” 

 
3. En data 2 de gener de 2022, l’associació presenta reclamació davant la GAIP contra 
l’Ajuntament per denegació de l’accés a la informació pública sol·licitada. 
 
4. En data 4 de gener de 2022, l’associació adreça un nou escrit a l’Ajuntament en què 
torna a demanar, conjuntament, la informació sol·licitada en llurs escrits de 17 i 30 de 
novembre de 2021.  
 
5. En data 5 de gener de 2022, l’Ajuntament comunica a l’associació que ha rebut la seva 
sol·licitud d’accés i que procedeix a recopilar la informació sol·licitada.  
 
6. En data 12 de gener de 2022, l’Ajuntament adreça un escrit a l’empresa concessionària 
del servei de la residència i centre de dia requerint-li l’aportació de la informació sol·licitada 
per l’associació, circumstància que posa en coneixement de l’entitat sol·licitant en data 14 
de gener de 2022. 
 
7. En data 21 de gener de 2022, la GAIP tramet la reclamació a l’Ajuntament, requerint-li 
l’emissió d’informe en què fonamenti les seves posicions, així com l’expedient complet 
relatiu a la sol·licitud d’accés a la informació pública i la identificació de les terceres 
persones que resultin afectades per l’accés reclamat. 
 
8. En dates 22 de febrer de 2022 i 1 de març de 2022, la GAIP reitera el requeriment de la 
documentació abans esmentada a l’Ajuntament.  
 
9. En data 10 de març de 2022, l’Ajuntament respon als requeriments de la GAIP per mitjà 
d’escrit de la seva alcaldessa, en què manifesta que en data 3 de febrer de 2022 va lliurar 
a lassociació la documentació següent: 
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- Contracte de formalització de l’adjudicació de la concessió. 
- Plec de clàusules que va regir l’adjudicació de la concessió. 
- Reglament de règim intern. 
- Pla de contingència. 
- Escrit llegit per la regidora (...) al Ple de 2 de novembre de 2021. 

 
També manifesta que va informar l’associació del següent: 
 

- No hi ha protocol de l’Ajuntament per a la celebració del Ple de 2 de novembre. 
- L’escrit llegit per la regidora en el Ple de 2 de novembre també es pot escoltar al 

canal de youtube de l’Ajuntament.  
 
Pel que fa a la resta d’informació sol·licitada per l’associació, l’Ajuntament manifesta que 
no l’ha pogut lliurar per no trobar-se en el seu poder, sinó de l’empresa concessionària del 
servei de la residència i centre de dia. També fa avinent que, de la resposta cursada per 
l’empresa, se’ls planteja el dubte sobre si la documentació que refusa aportar es podria 
considerar que forma part dels protocols interns de l’empresa, que resten reservats per tal 
d’evitar donar informació rellevant sobre el funcionament de l’empresa als competidors.  
 
10. En data 16 de març de 2022, la GAIP tramet la reclamació a l’empresa concessionària 
del servei de la residència i centre de dia, per tal de, com a tercera part afectada per la 
reclamació, formuli les al·legacions que consideri oportunes i justifiqui els motius pels 
quals es nega a lliurar la informació sol·licitada a l’Ajuntament.  
 
11. En data 16 de març de 2022, la GAIP adreça un escrit a l’Ajuntament requerint-li 
informació addicional a la documentació aportada en data 10 de març de 2022.  
 
12. En data 23 de març de 2022, l’Ajuntament respon aquest requeriment d’informació de 
la GAIP, facilitant-li part de la informació addicional requerida. També sol·licita l'ampliació 
del termini per comunicar-li la resta d’informació.   
 
13. En data 29 de març de 2022, l’empresa concessionària del servei de la residència 
presenta un escrit davant la GAIP sol·licitant l’accés a l’expedient relatiu a la present 
reclamació per tal de formular les al·legacions pertinents, al qual respon la GAIP facilitant-li 
una còpia anonimitzada de l’expedient.  
 
14. En data 8 d’abril de 2022, l’Ajuntament comunica a la GAIP que ha requerit a la 
Generalitat de Catalunya la informació a què es refereixen els punts 9), 10) i 11) de la 
sol·licitud d’informació presentada per l’associació. 
 
També l’informa que l’empresa concessionària del servei de la residència i centre de dia 
ha interposat tres recursos contenciosos contra l’Ajuntament, arran el segrest de la 
concessió, els quals es troben actualment en tramitació.  
 
15. En data 20 d’abril de 2022, la Generalitat de Catalunya adreça un escrit a la GAIP 
sol·licitant un aclariment respecte el requeriment d’informació rebut per part de 
l’Ajuntament.  
 



 

4/16 

 

16. En data 22 d’abril de 2022, la GAIP informa el Departament que entenen que 
l’esmentat requeriment d’informació respon a una derivació tardana de l’Ajuntament de la 
part de la sol·licitud d'informació presentada per l’associació que afecta al Departament. 
 
17. En data 10 de maig de 2022, 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. 
 
18. En dates 17 i 23 de maig de 2022, la GAIP tramet a aquesta Autoritat documentació 
complementària en relació amb la present reclamació. 
 
En aquesta documentació consta la informació que el Departament de Drets Socials ha 
lliurat a l’Ajuntament com a resposta al seu requeriment de 8 d’abril de 2022. Es tracta, en 
concret, de la informació a què es refereix l’associació en els punts 9), 10) i 11) de la seva 
sol·licitud d’accés. Aquesta informació s’ha lliurat a l’Ajuntament prèvia anonimització de 
les dades personals que s’hi contenen, tant dels subjectes investigats com de la resta de 
persones que hi intervenen.   
 
 

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 l’LTC, 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 personals, la Comissió n’ha de demanar 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. 
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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) del 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 les dades 
personals (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”.  
 
Tal com es desprèn de l’article 6.3 de l’RGPD i recull expressament l’article 8 de Llei 
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets 
digitals (LOPDGDD), el tractament de dades només podrà considerar-se fonamentat en 
aquesta base jurídica de l’article 6.1.c) de l’RGPD quan així ho estableixi una norma amb 
rang de llei.  
 
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.”  
 
La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern (LTC), té per objecte regular i garantir la transparència de l’activitat pública. 
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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.” 
 
Aquest dret d’accés però no és absolut i pot ser denegat i 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 allò establert als articles 23 i 24 de l’LTC, així com els 
principis de la normativa de protecció de dades personals. 
 
 

III 
 
Tal com s’ha recollit en els antecedents d’aquest informe, l’entitat reclamant sol·licita a 
l’Ajuntament diversa informació relacionada amb el funcionament d’una residència i centre 
de dia municipal. En concret, sol·licita la informació següent: 
 

“1) Protocol de vistes de familiars de la residencia i Centre de Dia (...). 
2) Protocol de sortides de familiars de la residencia i Centre de Dia (...). 
3) Protocol d’hàbits d’autonomia de la residencia i Centre de Dia (...). 
4) Protocol de dinamització sociocultural de la residencia i Centre de Dia (...). 
5) Protocol de projectes destinats a potenciar la integració de la gent gran en la 
societat i les relacions Inter generacionals de la residencia i Centre de Dia (...). 
6) Protocol de projectes d'Envelliment Saludable, Activitats d'Oci i Temps Lliure, 
Voluntariat de Gent Gran, Dinamització de Centres Externs, etc., de la residencia i 
Centre de Dia (...) 
7) Protocol de Manteniment de les funcions físiques i cognitives de la residencia i 
Centre de Dia (...) 
8) Protocol d’atenció familiar adreçada a afavorir les relacions de la família de l’usuari 
i el seu entorn de la residencia i Centre de Dia (...). 
9) Copia de les actes d’inspeccions de Drets Socials i Sanitat a la residencia des de 
l’any 2018 fins ara incloent els document de la residencia amb els plans de millora 
requerits per la inspecció. 
10) Copia dels documents d’ACREDITACIÓ DE LA DIRECCIÓ TÈCNICA 
D’ESTABLIMENTS DE SERVEIS SOCIALS RESIDENCIALS enviats a la Generalitat 
dels treballadors que han tingut responsabilitat com Director Tècnic des de 2018 fins 
a data d’avui. 
11) Copia dels documents d’ACREDITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT 
HIGIENICOSANITÀRIA enviats a la Generalitat dels treballadors que han tingut 
responsabilitat com Responsable Higiènic Sanitari des de 2018 fins a data d’avui. 
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12) Copia les auditories i certificats de la política de qualitat ISO 9001 i 158101 dels 
últims 6 anys i del pla de qualitat de 2021. 
13) Copia del Contracte i Plec de condicions oficials del Ajuntament amb la empresa 
gestora actual de la Residencia i Centre de Dia. 
14) Llista de serveis que ofereix la Residencia i el Centre de dia inclosos i també 
serveis no inclosos per els residents. 
15) Copia de l’acreditació de la Llei de Dependència. 
16) Una copia completa i exhaustiva del Protocol del Ajuntament per la celebració del 
Ple al edifici Municipal del 14 de setembre de 2021, 5 d’octubre de 2021, 2 de 
novembre 2021, 30 de novembre de 2021, 14 de desembre de 2021 i 4 de gener de 
2021, en compliment de les directrius de les mesures establertes per la Generalitat 
de Catalunya per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. 
17) Una copia completa i exhaustiva del informe que la regidora del Govern (...) en el 
Ple de 2 novembre 2021 va dir que havia fet la Directora Tècnica i el interventor en 
contesta a l’informe de (...) membre de l’associació, Infermera Universitària i 
Llicenciada amb Dret va llegir el membre de la Associació (...) al Ple del ajuntament 
del dia 2 octubre 2021.” 
 

Pel que es desprèn de l’expedient tramès, l’Ajuntament hauria lliurat a l’entitat reclamant 
part d’aquesta informació, en concret, el contracte i el plec de clàusules que va regir 
l’adjudicació de la concessió (punt 13)), i l’escrit o informe llegit per una regidora del 
govern en el Ple de 2 de novembre de 2021 (punt 17)). També l’hauria informat de la 
no existència de cap protocol per a la celebració dels plens en compliment de les 
directrius sanitàries adoptades amb motiu de la Covid19 (punt 16)). A banda d’això, 
també hauria lliurat a l’entitat reclamant el reglament de règim intern i el pla de 
contingència de la residència i centre de dia.  
 
Vist això, l’objecte de la present reclamació se centraria en l’accés a la resta 
d’informació a què es refereix l’entitat reclamant en la seva sol·licitud (punts 1) a 12), 
14) i 15)).   
 
L’RGPD defineix les dades personals com “toda información sobre una persona física 
identificada o identificable («el interesado»). Se considerará persona física identificable 
toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular 
mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, 
datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la 
identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha 
persona” (article 4.1)). 
 
Al seu torn l’RGPD disposa que “la protección otorgada por el presente Reglamento debe 
aplicarse a las persones físicas, independientemente de su nacionalidad o de su lugar de 
residencia, en relación con el tratamiento de sus datos personales. El presente 
Reglamento no regula el tratamiento de datos personales relativos a personas 
jurídicas y en particular a empresas constituidas como personas jurídicas, incluido el 
nombre y la forma de la persona jurídica y sus datos de contacto” (considerant 14 RGPD). 
 
Fer avinent, en aquest punt, que, d’acord amb la informació disponible, l’explotació del 
servei de la residència i centre de dia municipal correspon en el present cas a una 
societat de responsabilitat limitada. 
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L’RGPD també disposa que “(...) los principios de protección de datos no deben 
aplicarse a la información anónima, es decir información que no guarda relación con 
una persona física identificada o identificable, ni a los datos convertidos en anónimos 
de forma que el interesado no sea identificable, o deje de serlo. En consecuencia, el 
presente Reglamento no afecta al tratamiento de dicha información anónima, inclusive 
con fines estadísticos o de investigación” (considerant 26). 
 
Vist això, hi ha una part de la informació referida a la persona jurídica explotadora de 
l’establiment i en altres casos la informació s’ha anonimitzat, a més d’altres documents 
que, per la seva naturalesa, en principi no sembla que hagin d’incorporar dades 
personals. En aquests casos, des de la perspectiva del dret a la protecció de dades 
personals, no hi hauria inconvenient en lliurar-la a l’entitat reclamant, atès que la 
normativa de protecció de dades no resultaria d’aplicació.  
 
Ens referim en concret a la informació següent: 
 

- Els vuit protocols d’actuació elaborats per la residència i centre de dia (punts 1) 
a 8)).  

- Les actes de les inspeccions dutes a terme pel Departament de Drets Socials a 
la residència i centre de dia des del 2018 fins a l’actualitat de què disposa 
l’Ajuntament de manera anonimitzada, tant pel que fa a les dades dels subjectes 
investigats com de la resta de persones intervinents, i els plans de millora (punt 
9)).  

- La llista dels serveis que ofereix i no ofereix la residència i centre de dia als 
residents (punt 14)).  

 
La resta d’informació sol·licitada per l’entitat reclamant (punts 10) a 12) i 15)) conté o 
pot contenir dades personals, per la qual cosa cal examinar si el dret fonamental a la 
protecció de dades personals dels possibles afectats justificaria o no una limitació del 
dret d’accés de l’entitat reclamant a la dita informació. 
 
 

IV 
 
Com s’ha vist, l’article 18 de l’LTC reconeix el dret d’accés a la “informació pública” en 
relació amb el contingut que dona a aquest concepte l’article 2.b) de la mateixa llei: “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”. 
 
Cal tenir en consideració que segons l’article 3.1 de l’LTC aquesta llei, no és només 
aplicable a les administracions públiques i els seus ens instrumentals, a les institucions 
estatutàries i a les corporacions de dret públic (als quals es refereixen les lletres a), b), i 
c) d’aquest mateix article 3.1 LTC) sinó també: 
 

“d) A les persones físiques o jurídiques que exerceixen funcions públiques o 
potestats administratives, que presten serveis públics o que perceben fons públics 
per a funcionar o per a dur a terme llurs activitats per qualsevol títol jurídic. 
e) A les persones físiques o jurídiques que duen a terme activitats qualificades 
legalment com a serveis d’interès general o universal.” 
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Ara bé, l’article 3.2 de l’LTC disposa que, en aquests casos (els dels apartats 1.d) i e) 
esmentats), “el compliment de les obligacions establertes per aquesta llei l’ha de fer 
efectiu l’Administració responsable”, que en un cas com l’examinat seria l’Ajuntament.  
 
Per tal de possibilitar el compliment d’aquestes obligacions legals, el mateix article 3.2 
de l’LTC imposa a aquests subjectes l’obligació d’informar a l’Administració responsable 
sobre (només) “les activitats directament relacionades amb l’exercici de funcions 
públiques, la gestió de serveis públics i la percepció de fons públics, i de les activitats 
que restin dins la supervisió i el control de l’Administració en el cas de serveis d’interès 
general o universal”, així com sobre “les retribucions percebudes pels (seus) càrrecs 
directius” només quan “el volum de negoci de l’empresa vinculat a activitats dutes a 
terme per compte de les administracions públiques supera el vint-i-cinc per cent del 
volum general de l’empresa”. 
 
Per tant, l’LTC inclou les persones jurídiques prestadores de serveis públics al seu 
àmbit d’aplicació, tot i que obliga l’administració responsable de la seva tutela a complir 
amb les obligacions establertes en matèria de transparència, tant les derivades de 
publicitat activa com les derivades de l’exercici del dret d’accés a la informació pública. 
I, a tal efecte, les dites entitats han de lliurar a l’administració responsable la informació 
a què fa referència l’article 3.2. 
 
Així doncs, en un cas com el plantejat, l’empresa concessionària del servei de 
residència i centre de dia ha de lliurar a l’Ajuntament tota aquella informació que estigui 
directament relacionada amb la gestió del servei públic. I, si el volum de negoci vinculat 
a activitats dutes a terme per compte de l’Ajuntament superés el 25% del volum general 
de l’entitat, també l’hauria d’informar de les retribucions percebudes pels seus càrrecs 
directius.  
 
L’entitat reclamant sol·licita els documents relatius a les acreditacions de la direcció 
tècnica i de la responsabilitat higienicosanitària de la residència i centre de dia per al 
període comprès entre l’any 2018 i l’actualitat (punts 10) i 11)), les auditories ISO 
realitzades els darrers sis anys (punt 12)), i l’acreditació atorgada a l’establiment per 
atendre persones grans amb dependència (punt 15)).  
 
Tota aquesta informació vinculada al funcionament de la residència i centre de dia pot 
considerar-se informació directament relacionada amb la gestió o explotació del servei 
públic del qual l’empresa és adjudicatària (article 3.2 LTC), per la qual cosa s’ha de 
lliurar a l’Ajuntament o pot ser reclamada per aquest, a efectes de complir llurs 
obligacions en matèria de transparència. 
 
En el cas concret es dona, a més, la circumstància, segons consta en l’expedient 
tramès, que durant el període comprès entre el 21 d’abril de 2020 i el 23 de febrer de 
2022 l’Ajuntament ha gestionat directament la prestació del servei arran el segrest de la 
concessió. Per tant, respecte aquest període concret, l’Ajuntament a priori podria 
disposar o tindria coneixement d’aquesta informació, com a responsable de la gestió del 
servei.  
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En qualsevol cas, en la mesura que l’Ajuntament disposi del conjunt d’informació 
esmentada, la qual conté dades personals (article 4.1 RGPD), cal examinar, a 
continuació, l’eventual accés de l’entitat reclamant a la dita informació pública.   
 
 

V 
 
Per una banda, l’entitat reclamant sol·licita les auditories ISO realitzades els darrers sis 
anys a la residència i centre de dia (punt 12)), entenent que es refereix a l’informe final 
d’aquestes auditories. I també sol·licita còpia de l’acreditació atorgada a l’establiment 
social per atendre persones grans amb dependència (punt 15)). 
 
Respecte aquesta informació cal tenir present que, a banda de contenir informació 
sobre l’empresa concessionària del servei de residència i centre de dia, respecte de la 
qual no hi hauria impediments a l’accés des del punt de vista del dret a la protecció de 
dades, també hi pot constar, segons el cas, informació de la persona que ha intervingut 
en la realització de l’auditoria -i que signa el corresponent informe- i de l’empleat públic 
que acredita l’establiment en els termes apuntats.  
 
L’article 24.1 de l’LTC disposa que “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 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.” 
 
Aquest article de l’LTC permet accedir a les dades merament identificatives de les 
persones 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. 
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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 l’entitat reclamant a les 
dades merament identificatives de l’empleat públic que, en atenció a les funcions que té 
assignades, ha acreditat el centre residencial per atendre persones grans amb 
dependència, a priori no seria contrari al dret a la protecció de dades personals. Això, 
llevat que, excepcionalment, en un cas concret hagi de prevaler la protecció de dades 
personals o altres drets constitucionalment protegits. 
 
En aquest sentit apuntar que a l’expedient tramès no consten motius o circumstàncies a 
partir de les quals es pugui apreciar que en aquest cas ha de prevaldre el dret a la 
protecció de dades dels afectats, o un altre dret constitucionalment protegit, sobre el 
dret d’accés de l’entitat 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 amb els articles 31 i 42 de l’LTC-, cal reconèixer el dret de l’entitat 
reclamant a accedir a aquest tipus d’informació identificativa i, conseqüentment, a 
l’acreditació atorgada a l’establiment per atendre persones grans amb dependència 
(punt 15)). 
 
Respecte l’accés a les dades de la persona autora de l’informe final de les auditories 
ISO sol·licitades, caldria arribar a la mateixa conclusió, un cop feta la ponderació que 
requereix l’article 24.2 de l’LTC.  
 
Aquest article disposa que “si es tracta d’altra informació que conté dades personals no 
incloses a l’article 23, es pot donar accés a la informació, amb la prèvia ponderació 
raonada de l’interès públic en la divulgació i els drets de les persones afectades. Per a 
dur a terme aquesta ponderació s’ha de tenir en compte, entre altres, les circumstàncies 
següents:  
 

a) El temps transcorregut.  
b) La finalitat de l’accés, especialment si té una finalitat històrica, estadística o 
científica, i les garanties que s’ofereixin.  
c) El fet que es tracti de dades relatives a menors d’edat.  
d) El fet que pugui afectar la seguretat de les persones.  
(...).” 

 
Als efectes d’aquesta ponderació, es pot considerar d’interès públic poder conèixer el 
resultat de les auditories ISO realitzades a la residència i centre de dia que certifica que 
l’establiment social reuneix o compleix amb uns estàndards mínims de qualitat en la 
prestació del servei. I, en aquest sentit, seria d’interès poder conèixer, no només 
l’informe final en què es recullen els aspectes analitzats i les corresponents conclusions 
sobre la gestió del servei en termes d’excel·lència i qualitat, sinó també el professional 
que l’elabora en exercici de llur professió i que, per tant, certifica aquests aspectes.  
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Des del punt de vista de la protecció de dades, lliurar aquesta informació comportaria 
una ingerència en el dret a la protecció de dades de la persona afectada, atès que 
permetria conèixer no només llur identitat sinó també una determinada actuació 
professional. Però cal tenir en compte que es tractaria en tot cas d’aspectes vinculats a 
l’exercici de la seva professió. Entraria dins les expectatives raonables que pot tenir 
sobre la seva privacitat el fet que aquesta informació pugui ser coneguda quan 
l’empresa o establiment que certifica pretén acreditar la qualitat del servei que presta 
front tercers. 
 
Per tant, cal concloure que l’entitat reclamant podria accedir també a l’informe final de 
les auditories ISO realitzades els darrers sis anys a la residència i centre de dia (punt 
12)).  
 
 

VI 
 
Per altra banda, l’entitat reclamant sol·licita els documents relatius a les acreditacions 
de la direcció tècnica i de la responsabilitat higienicosanitària de la residència i centre 
de dia per al període comprès entre l’any 2018 i l’actualitat (punts 10) i 11)). 
 
En atenció als termes de la sol·licitud d’accés pot inferir-se que interessa a l’entitat 
reclamant poder conèixer si l’acreditació de les persones que ocupen o ocupaven el lloc 
de director tècnic i/o de responsable higienicosanitari en la residència i centre de dia pel 
titular de l’establiment, i les condicions d’aquestes acreditacions, s’adequa a la 
normativa d’aplicació. 
 
L’article 20 del Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de 
Serveis Socials, disposa el següent en relació amb el personal dels serveis i 
establiments socials: 
 

“20.1 Els serveis i establiments socials comptaran amb personal suficient, d’acord 
amb l’establert a la tipologia de l’annex d’aquesta disposició. Comptaran també amb 
una persona responsable de la direcció tècnica amb capacitació professional.  
20.2 El director tècnic dirigeix el servei d’atenció que han de rebre els usuaris amb 
independència que pugui dur a terme altres funcions d’organització i administratives. 
20.3 La dedicació del director tècnic en els serveis de centres residencials de més de 
50 places serà, coma mínim, de 30 hores setmanals o proporció equivalent quan el 
nombre sigui inferior. En tot cas, la dedicació per servei residencial no serà inferior a 
10 hores.  
20.4 Els serveis de centres residencials i els serveis de centres de dia hauran de 
comptar amb el suport d’un responsable higienicosanitari amb titulació idònia, (...). 
20.5 (...).  
20.6 Les funcions de director tècnic i les de responsable higienicosanitari podran 
recaure en la mateixa persona quan aquesta reuneixi la capacitació requerida per 
exercir-les totes dues, sempre que sigui compatible amb la dedicació horària 
d’ambdues.  
20.7 (...).  
20.8 Els directors tècnics dels serveis de centres residencials i centres de dia hauran 
d’estar en possessió d’una titulació mínima de diplomat universitari de grau mitjà, 
preferentment, en l’àmbit de les ciències socials i de la salut. 



 

13/16 

 

20.9 (...).  
20.10 La dedicació del responsable de l’organització higienicosanitària en els serveis 
de centres residencials assistits per a gent gran i per a persones amb disminució a 
partir de 100 residents serà de jornada completa o proporció equivalent segons 
l’establert en l’ordenament laboral, o en el seu defecte, la dedicació serà anàloga. En 
tot cas, la dedicació mínima no serà inferior a 5 hores setmanals.” 

 
Tenint en compte que les obligacions de les entitats que presten serveis públics s’han 
d’emmarcar dins el context de l’article 3.2 de l’LTC, l’eventual accés a informació sobre 
el personal de l’empresa concessionària acreditat per ocupar aquests llocs de 
responsabilitat en la residència i centre de dia estaria condicionat al fet que fos o no 
informació relacionada directament amb l’activitat del servei que es presta. 
 
I, en aquest sentit, podria entendre’s que aquesta informació formaria part de la 
informació directament relacionada amb l’activitat del servei que es presta en la mesura 
que el desenvolupament de les tasques pròpies del lloc de treball que ocupen hagués 
de comportar la possibilitat de ser identificats per la ciutadania de la mateixa manera 
que s’identificarien si fossin empleats públics de la corporació. 
 
Com s’ha vist abans, l’article 24.1 de l’LTC permet accedir a les dades merament 
identificatives de les persones 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. 
 
I l’article 70.2 del RLTC concreta que, a tal efecte, “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. (...)”.  
 
Malgrat que els treballadors contractats per l’empresa concessionària del servei de 
residència i centre de dia no siguin empleats públics no pot obviar-se que estarien 
prestant un servei públic. I això pot justificar, en determinats casos, el coneixement de 
la identitat de les persones que atenen els ciutadans en la prestació d’aquest servei, 
encara que sigui per la via de la gestió indirecta. Des del punt de vista de les persones 
afectades, si bé és cert que la divulgació de la seva identitat afectaria la seva esfera 
professional i privada, també ho és que en exercici de determinades tasques haurien de 
poder ser identificats pels ciutadans de la mateixa manera que ho podria ser el personal 
funcionari o laboral. 
 
L’esmentat article 20 del Decret 284/1996 estableix que el director tècnic “dirigeix el 
servei d’atenció que han de rebre els usuaris amb independència que pugui dur a terme 
altres funcions d’organització i administratives” (apartat 2). I afegeix (apartat 4) que el 
director tècnic i el responsable higienicosanitari s’han de responsabilitzar conjuntament 
dels aspectes següents:  
 

“a) Accés dels usuaris als recursos sanitaris públics sens perjudici de l’existència 
d’altres recursos sanitaris.  
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b) Correcta organització i administració dels medicaments.  
c) Supervisió dels menús que se serveixin i del seu ajustament a les pautes 
d’alimentació contingudes a l’expedient assistencial.  
d) Actualització de les dades que consten en el document de control assistencial de 
cada resident.  
e) Condicions higièniques de l’establiment, dels usuaris i del personal. 
 f) Elaboració dels protocols necessaris per una correcta atenció dels usuaris i de la 
seva aplicació.” 

 
Per la seva part l’article 18.9 del Decret 284/1996 disposa que tots els establiments 
hauran de disposar d’un tauler d’anuncis en un espai concorregut pels usuaris en el 
qual, com a mínim, hauran d’exposar-hi, entre d’altres aspectes, “l’horari d’atenció als 
familiars i usuaris per part del director tècnic i del responsable higienicosanitari” (lletra 
h)).  
 
Tenint en compte aquestes previsions sembla clar que tant els usuaris de la residència 
com els seus familiars han de poder conèixer la identitat del director tècnic i del 
responsable higienicosanitari que els atén. I també s’hauria de reconèixer aquesta 
possibilitat a l’entitat reclamant en la mesura que es tracta d’una associació creada 
específicament pels familiars dels usuaris de la residència per a la millor defensa dels 
seus drets.  
 
Des del punt de vista de la protecció de dades, lliurar la informació demanada sobre les 
persones acreditades en aquests llocs de responsabilitat comportaria una ingerència en 
el dret a la protecció de dades dels afectats, atès que permetria conèixer no només llur 
identitat (nom i cognoms) sinó les condicions de l’acreditació. Per la informació de què 
es disposa, això abastaria la titulació de què disposen, el número de col·legiat i, fins i 
tot, la dedicació que requereix el càrrec. Però cal tenir en compte que es tractaria en tot 
cas d’aspectes vinculats a la seva activitat professional i exercici de la professió com a 
director tècnic i/o responsable higienicosanitari, amb la qual cosa l’afectació de la seva 
vida personal seria menor. 
 
Respecte a la informació sobre la titulació i col·legiació, destacar que la normativa 
específica que regula els col·legis professionals determina la informació mínima dels 
professionals col·legiats que, a través de la finestreta única al Registre de col·legiats, ha 
de ser objecte de publicitat activa per a la millor defensa dels drets dels usuaris i 
consumidors. Entre aquesta informació trobem “nombre y apellidos de los profesionales 
colegiados, número de colegiación, títulos oficiales de los que estén en posesión, 
domicilio profesional y situación de habilitación profesional” (article 10.2 de la Llei 
2/1974, de 13 de febrer, sobre els col·legis professionals). 
 
Així, les acreditacions sol·licitades comprenen informació de les persones a qui fan 
referència (titulació i número de col·legiat) que ha d’estar a l’abast de qualsevol ciutadà 
i, conseqüentment també, de l’entitat reclamant.  
 
Respecte a la dedicació, cal tenir present que és la mateixa normativa d’aplicació la que 
exigeix un mínim d’hores de treball que han de complir aquelles persones que ocupen 
aquests càrrecs de responsabilitat, per la qual cosa és d’interès poder conèixer si la 
residència i centre de dia compleix amb aquest requisit.  
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Així, d’acord amb l’article 20 del Decret 284/1996, “la dedicació del director tècnic en els 
serveis de centres residencials de més de 50 places serà, com a mínim, de 30 hores 
setmanals o proporció equivalent quan el nombre sigui inferior. En tot cas, la dedicació 
per servei residencial no serà inferior a 10 hores” (apartat 3) i “la dedicació del 
responsable de l’organització higienicosanitària en els serveis de centres residencials 
assistits per a gent gran i per a persones amb disminució a partir de 100 residents serà 
de jornada completa o proporció equivalent segons l’establert en l’ordenament laboral, o 
en el seu defecte, la dedicació serà anàloga. En tot cas, la dedicació mínima no serà 
inferior a 5 hores setmanals” (apartat 10).  
 
Des del punt de vista de la protecció de dades, lliurar aquesta informació certament 
comportaria una ingerència en el dret a la protecció de dades dels afectats, però cal 
tenir present que, en la mesura que no es detallen les franges horàries ni es concreta la 
distribució de la jornada laboral, aquesta afectació és menor.  
 
A tot això, cal tenir present que la petició es refereix a totes aquelles persones 
acreditades en aquests càrrecs de responsabilitat des de l’any 2018 fins a l’actualitat, la 
qual cosa podria afectar persones que ja no presten els seus serveis en la residència o 
bé que ja no ocupen els càrrecs en qüestió. Això però no sembla que hagi de portar a 
una conclusió diferent a l’apuntada, atès que en tot cas es tractaria d’accedir a dades 
vinculades a la seva activitat professional i exercici de la professió en relació amb un 
període de temps en què haurien assumit aquesta responsabilitat.  
 
També cal atendre les circumstàncies del cas concret, especialment la concurrència 
d’un interès públic o privat superior que pugui justificar l’accés a la informació. En 
aquest sentit, cal tenir present l’existència d’un conflicte en la gestió de la residència i 
centre de dia, que va donar lloc al segrest de la concessió. Als efectes de poder 
controlar la prestació del servei i de la seva gestió en termes de qualitat, finalitat a què 
respon la pròpia LTC, es pot considerar d’interès públic poder conèixer si es complien 
els requisits mínims que ha de tenir el centre residencial per al seu funcionament. I això 
abasta comptar amb els perfils professionals esmentats, tal com exigeix la normativa 
aplicable.  
 
En canvi, per aplicació del principi de minimització de dades (article 5.1.b) RGPD), 
l’accés a l’acreditació hauria d’abastar únicament la informació esmentada i no altres 
dades identificatives com el número de DNI o la signatura del treballador que puguin 
constar en el document d’acreditació. En aquest punt, interessa destacar que, per la 
informació de què es disposa, aquestes dades s’haurien omès dels documents lliurats a 
l’Ajuntament.   
 
Per tot plegat, cal reconèixer el dret de l’entitat reclamant a accedir a la informació, en 
els termes apuntats, de què pugui disposar l’Ajuntament sobre les acreditacions per als 
càrrecs de direcció tècnica i de responsable higienicosanitari durant els anys 2018 i 
l’actualitat en la residència i centre de dia municipal (punts 10) i 11)).   
 

 
Conclusió 
 
La normativa de protecció de dades no impedeix l’accés de l’entitat reclamant a la 
informació sol·licitada que no conté dades personals ni a aquella altra que s’hagi 
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anonimitzat de què disposi l’Ajuntament: protocols d’actuació (punts 1) a 8)), actes 
d’inspecció i pla de millora (punt 9)), i llista de serveis que s’ofereixen (punt 14)).   
 
L’entitat reclamant té dret a accedir a la informació en poder de l’Ajuntament relativa a 
l’informe final de les auditories ISO realitzades a la residència els darrers sis anys (punt 
12)), a l’acreditació de la residència per atendre persones grans amb dependència (punt 
15)) i, en els termes exposats al fonament jurídic VI d’aquest informe, a les acreditacions 
de la direcció tècnica i de responsable higienicosanitari de la residència compreses entre 
l’any 2018 i l’actualitat (punts 10 i 11)).  
 
Barcelona, 2 de juny de 2022 
 
   
 
 
 
 
 
 


