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Informe jurídic emès a petició de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la 
Informació Pública en relació amb la reclamació contra la denegació per un 
Ajuntament de la sol·licitud d’accés a informació relacionada amb el Pla 
d’ordenació urbanística 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 en relació amb la denegació per un Ajuntament de la sol·licitud 
d’accés a informació relacionada amb el pla d’ordenació urbanística municipal. 
 
Analitzada la sol·licitud, que s’acompanya d’una còpia de l’expedient de la reclamació 
presentada, d’acord amb l’informe de l’Assessoria Jurídica, s’informa del següent: 
  
 
 

Antecedents 
 
1. En data 1 d’abril de 2022, es presenta davant l’Ajuntament una sol·licitud d’accés a 
informació relacionada amb la tramitació del Pla d’ordenació urbanística municipal (d’ara 
endavant, POUM). 
 
La sol·licitud d’accés es formula per una persona que afirma actuar en nom i representació 
dels successors del Sr. V., titulars d’un immoble situat al municipi. Per aquest motiu, 
manifesta ostentar la condició de part interessada a la qual es refereix la normativa del 
procediment administratiu comú. 
 
En particular, se sol·licita accedir a la següent informació: 
 
“l.1) tots els escrits d’al·legacions formulats com a conseqüència de la tramitació de dit 
POUM 2021 – obtenint-ne les còpies digitals corresponents i l.2) tots els informes emesos 
fins a dia d’avui respecte al citat pla; indicant-se expressament si encara no s’ha emès algun 
o alguns informes que hagin estat sol·licitats – obtenint-ne també les còpies digitals 
corresponents. 
 
Així mateix, se sol·licita accés a tota la informació que consta a aquest Ajuntament, respecte 
a la classificació i qualificació urbanístiques, aprofitament urbanístic -usos admesos, 
volumetria i alienacions i rasants de: l.1) la finca titularitat dels successors del Sr. V. [...] i 
II.2) de les finques /immobles colindants (més propers), concretament: [...]. 
 
I que tota aquesta informació s’especifiqui indicant-se: a) la que correspon a les normes 
urbanístiques subsidiàries de planejament – encara vigents i b) la que preveu/correspon al 
nou POUM 2021 – en tràmit.” 
 
2. En data 29 d’abril de 2022, l’Ajuntament resol denegar l’accés sobre la base que 
l’expedient administratiu relatiu al POUM està en tràmit per a la seva aprovació provisional i 
la sol·licitud afecta drets de caràcter personal.  
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Sens perjudici d’això, l’Ajuntament informa la persona sol·licitant que quan sigui aprovat 
provisionalment el POUM, es podrà consultar a la pàgina web del consistori l’informe amb la 
resolució de les al·legacions presentades, document el qual recollirà el contingut dels 
informes sectorials emesos.  
 
En relació amb la classificació, qualificació, aprofitament, usos admesos, volumetria i 
alineacions i rasants urbanístiques de les finques que se sol·licita, l’Ajuntament proporciona 
a la persona sol·licitant els enllaços on pot trobar aquesta informació. 
 
En últim lloc, l’Ajuntament informa la persona sol·licitant que en cas que necessiti 
documentalment la informació urbanística de les parcel·les que indicava a la seva sol·licitud 
d’accés, ha de sol·licitar un certificat de règim urbanístic.  
 
3. En data 31 de maig de 2022, la persona sol·licitant presenta una reclamació davant la 
GAIP en la qual reitera els termes de la seva sol·licitud. 
 
La persona reclamant manifesta que la informació facilitada per l’Ajuntament no permet 
accedir a les al·legacions i els informes emesos respecte al nou POUM 2021 del municipi.  
 
En relació amb els arguments de l’Ajuntament per denegar la sol·licitud, per una banda, 
considera que el fet que l’expedient sigui en tràmit no és cap motiu per impedir l’accés a la 
informació pública. Per l’altra, tampoc comparteix el fet que s’hagi denegat la sol·licitud per 
afectar dades personals, i exposa que l’accés a la informació sol·licitada es podria donar 
limitant l’accés a les dades de caràcter personal innecessàries. 
 
Quant a la informació relativa a la classificació i qualificació urbanística, aprofitament 
urbanístic, usos admesos, la volumetria i rasants de les finques més properes, la persona 
reclamant considera que no és suficient la mera indicació d’on trobar les normes subsidiàries 
actualment vigents o a les normes del nou POUM en tràmit, o indicant que se sol·liciti un 
certificat d’aprofitament urbanístic.  
 
La persona reclamant sol·licita el procediment de mediació. 
 
4. En data 7 de juny de 2022, la GAIP tramet la reclamació a l’Ajuntament i demana un 
informe on exposi els antecedents de fet i els fonaments del seu posicionament en relació 
amb la reclamació, així com l’expedient complet i, si escau, que concreti les terceres 
persones afectades per l’accés reclamat. 
 
5. En data 9 de juny de 2022, la GAIP comunica a la persona reclamant l’admissió 
provisional de la reclamació i informa de la convocatòria a la sessió de mediació. També 
sol·licita l’aportació de la sol·licitud d’accés a la informació pública que va presentar davant 
l’Ajuntament.  
 
En data 14 de juny de 2022, la persona reclamant presenta davant la GAIP la documentació 
sol·licitada, i annexa un altre escrit, del qual convé destacar la manifestació per la qual “a 
aquesta part [...] no li interessa accedir a dades de caràcter personal innecessàries, només 
pretén accedir a dades que haurien d’estar plenament a l’abast de qualsevol persona atesa 
la seva naturalesa – urbanisme”.  
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5.  En data 29 de juny de 2022, l’Ajuntament presenta un informe en el qual fonamenta la 
denegació de l’accés sol·licitat sobre la base dels arguments que s’exposen a continuació. 
 
En primer lloc, l’Ajuntament informa que ha dut a terme comprovacions en relació amb la 
inscripció registral de la finca sobre la qual n’ostenten la titularitat els successors del Sr. V - 
segons el que exposa la persona reclamant- i no consta que s’hagi realitzat cap tràmit per 
regularitzar la titularitat d’aquesta finca. Per altra banda, continua, la persona reclamant no 
ha presentat cap títol de representació dels successors del Sr. V. Consegüentment, 
l’Ajuntament considera la persona reclamant no és part interessada en el procediment, i no 
té dret a accedir a còpia de tot l’expedient, sinó que la seva sol·licitud s’ha de tramitar a 
partir de la normativa de transparència. 
 
En segon lloc, en relació amb la petició d’accés a una còpia de les al·legacions al POUM, 
l’Ajuntament argumenta que les al·legacions han estat presentades tant per persones 
jurídiques com persones físiques, motiu pel qual es veuen afectades dades personals. 
També fa referència al fet que no ha quedat justificat que l’interès públic d’accés a la dita 
informació pública sigui superior a la protecció de dades de les persones que han presentat 
al·legacions, i recorda que amb l’aprovació provisional del POUM qualsevol ciutadà en podrà 
ser coneixedor d’aquesta informació. 
 
L’Ajuntament reitera que el POUM està en tràmit, és a dir, en fase d’elaboració, i és 
informació que s’haurà de fer pública, motiu pel qual concorre una causa d’inadmissió de la 
sol·licitud d’acord amb l’article 29.1.c) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern (d’ara endavant LTC).  
 
L’Ajuntament també fa referència al fet que l’accés afecta el secret professional i als drets de 
propietat intel·lectual i industrial, atès que hi ha aspectes tècnics en les al·legacions que no 
ha confeccionat l’Ajuntament sinó que són documents emesos i elaborats per terceres 
persones. 
 
En tercer lloc, quant a la sol·licitud d’accés a la classificació, qualificació, aprofitament, usos 
admesos, volumetria i alineacions i rasants urbanístiques de dues finques confrontants, 
l’Ajuntament manifesta que aquesta informació resta publicada íntegrament en la pàgina 
web municipal. Per altra banda, també fa referència al dret dels ciutadans a accedir a 
determinada informació, d’acord amb l’article 5 Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 
d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana. 
 
La persona reclamant pot sol·licitar un certificat de règim urbanístic de les dues parcel·les a 
les quals fa referència en la seva sol·licitud. No obstant això, l’Ajuntament considera que 
l’expedició d’aquest certificat no forma part del dret d’accés a la informació pública, ja que 
requereix l’elaboració expressa i, en aquest sentit, ha de ser objecte de reelaboració i 
concorreria un supòsit d’inadmissió. 
 
6. En data 4 de juliol de 2022, la GAIP sol·licita informe a aquesta Autoritat, d’acord amb el 
que preveu l’article 42.8 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern. 
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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 
personals, la Comissió 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 (art. 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 
 
La normativa de protecció de dades, d’acord amb el que estableixen els articles 2.1 i 4.1) de 
l’RGPD, s’aplica als tractaments que es duguin a terme sobre qualsevol informació “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 
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elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o 
social de dicha persona”.  
 
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”. 
 
Consegüentment, no ha d’haver-hi cap inconvenient des de la perspectiva de la normativa de 
protecció de dades en facilitar a la persona reclamant la informació que afecti a persones 
jurídiques que pugui constar en la documentació i/o informació sol·licitada. 

D’acord amb el que preveu l’article 5.1.a), qualsevol tractament de dades personals ha de 
ser lícit, lleial i transparent en relació amb l’interessat i, en aquest sentit, l’RGPD estableix la 
necessitat de concórrer en alguna de les bases jurídiques de l’article 6.1, entre les quals 
l’apartat c) preveu el supòsit que el tractament  “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 
aquestes bases jurídiques de l’article 6.1. c) i e) 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”. 
 
L’accés públic a documents en poder de les autoritats públiques o organismes públics es 
regula al nostre ordenament jurídic a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern (en endavant, LTC), la qual reconeix a les persones 
el dret d’accés a la informació pública, entenent-se com a tal “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” (article 2.b) i 18 LTC). En termes similars es 
pronuncia la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern (en endavant, LT), en els seus articles 12 (dret d’accés a la informació 
pública) i 13 (informació pública).  

En el cas que ens ocupa se sol·licita l’accés a determinada informació que afecta el Pla 
d’ordenació urbanística municipal (POUM), en tràmit, i informació urbanística relacionada amb 
tres finques, una sobre la qual la persona reclamant manifesta ser representant dels 
successors  en la seva titularitat, i dues confrontants. Aquesta informació ha de ser 
considerada pública d’acord amb l’article 2.b) de l’LTC en ser informació en el seu poder a 
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conseqüència de l’exercici de llurs competències, i sotmesa al dret d’accés que preveu l’article 
18 de l’LTC. 

Cal fer avinent, però, què aquest dret d’accés no és absolut i pot ser denegat o restringit per 
les causes expressament establertes a les lleis, com és el cas dels límits dels articles 23 i 24 
de l’LTC pel que fa a les dades personals.   
 
 

III 
 
La persona reclamant sol·licita accedir a:  
 
“l.1) tots els escrits d’al·legacions formulats com a conseqüència de la tramitació de dit 
POUM 2021 – obtenint-ne les còpies digitals corresponents i l.2) tots els informes emesos 
fins a dia d’avui respecte al citat pla; indicant-se expressament si encara no s’ha emès algun 
o alguns informes que hagin estat sol·licitats – obtenint-ne també les còpies digitals 
corresponents. 
 
Així mateix, se sol·licita accés a tota la informació que consta a aquest Ajuntament, respecte 
a la classificació i qualificació urbanístiques, aprofitament urbanístic -usos admesos, 
volumetria i alienacions i rasants de: l.1) la finca titularitat dels successors del Sr. V.[...] i II.2) 
de les finques /immobles colindants (més propers), concretament: [...]. 
 
I que tota aquesta informació s’especifiqui indicant-se: a) la que correspon a les normes 
urbanístiques subsidiàries de planejament – encara vigents i b) la que preveu/correspon al 
nou POUM 2021 – en tràmit.”  
 
Així, l’objecte de la reclamació és l’accés a informació pública en matèria d’urbanisme. 
 
Quant a la qüestió relativa a si la persona reclamant ostenta la condició d’interessada, en els 
termes de la normativa del procediment administratiu comú (Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, o LPAC), val a dir i 
avancem que en matèria d’urbanisme, el dret d’accés a la informació té especial rellevància 
atès el reconeixement de l’acció pública, a partir de la qual qualsevol ciutadà o ciutadana pot 
exigir davant els òrgans administratius i davant la jurisdicció contenciosa administrativa el 
compliment de la legislació i del planejament urbanístics, exercici que s’ha d’ajustar al que 
estableixi la legislació aplicable (art. 12 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme (d’ara endavant, TRLU). 
 
Conseqüentment, l’acció pública pot permetre a qualsevol persona accedir als diferents 
instruments d’ordenació, així com als actes d’aplicació dels mateixos i, en definitiva, accedir 
a la informació pública a tal efecte. 
 
Dit això, pel que fa a l’anàlisi del cas que ens ocupa, respecte a les categories de dades que 
poden veure’s afectades per la sol·licitud d’accés formulada per la persona reclamant, val a 
dir que atesa la naturalesa de la informació sol·licitada, no sembla que la informació inclogui 
dades especialment protegides en els termes previstos a l’article 23 de l’LTC, això és, dades 
relatives a la ideologia, l’afiliació sindical, la religió, les creences, l’origen racial, la salut i la 
vida sexual, i també les relatives a la comissió d’infraccions penals o administratives que no 
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comportin l’amonestació pública a l’infractor. En cas que hi hagi informació d’aquest tipus, i a 
manca de consentiment exprés del titular per mitjà d’un escrit, caldria limitar-ne l’accés. 
 
L’anàlisi de la pretensió d’accés s’ha de vehicular d’acord amb les previsions de l’article 24 
de l’LTC, el qual 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 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. Si es tracta d’altra informació que conté dades personals no incloses a l’article 23 (dades 
especialment protegides), 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. 
 
3. Les sol·licituds d’accés a la informació pública que es refereixin només a dades personals 
del sol·licitant s’han de resoldre d’acord amb la regulació del dret d’accés que estableix la 
legislació de protecció de dades de caràcter personal.” 

Aquest article estableix la necessitat de fer una ponderació raonada entre l’interès públic en 
la divulgació i els drets de les persones afectades, prenent en consideració, entre altres, el 
temps transcorregut, la finalitat de l’accés, les garanties que s’ofereixen, si hi ha menors d’edat 
afectats o el fet que l’accés pretès pugui afectar la seguretat de les persones. 

Pel que fa a la informació que afecta el Pla d’ordenació urbanística municipal (o POUM), 
segons es desprèn de l’expedient, en tràmit, la persona reclamant sol·licita una còpia de les 
al·legacions formulades i una còpia de tots els informes emesos, sol·licitant que s’indiqui si 
encara no s’ha emès algun dels informes que l’Ajuntament hagi sol·licitat. 

L’article 69.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL), i 
en termes similars l’article 154 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), preveuen que les 
corporacions locals han de facilitar la més amplia informació sobre llur activitat i la participació 
de tots els ciutadans en la vida local. 

Al seu torn, l’article 12 de l’LTC preveu, en matèria de planificació i programació, la publicitat 
activa per part de les administracions dels plans i programes anuals i pluriennals, de caràcter 
general o sectorial, que estableixin les directrius estratègiques de les polítiques públiques, i 
en particular, a l’apartat 4 s’estableix la necessitat de fer públics els plans d’ordenació 
urbanística municipal.  

Per altra banda, l’article 10.1.d) de l’LTC estableix l’obligació de fer pública, entre altres, la 
relació i valoració dels documents originats pels procediments d’informació pública i 
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participació ciutadana, entre la qual ha d’incloure’s els documents que, d’acord amb la 
normativa aplicable, han de ser sotmesos a un període d’informació pública durant la 
tramitació (art. 10.2 de l’LTC). 

En relació amb això, cal fer referència a l’article 8 del TRLU, el qual regula la publicitat i 
participació en els processos de planejament i de gestió urbanístics: 

“1. Es garanteixen i s'han de fomentar els drets d'iniciativa, d'informació i de participació de 
la ciutadania en els processos urbanístics de planejament i de gestió. 
[...] 
3. Els processos urbanístics de planejament i de gestió, i el contingut de les figures del 
planejament i dels instruments de gestió, inclosos els convenis, estan sotmesos al principi 
de publicitat. 
[...] 
5. La ciutadania té dret a consultar i ser informada sobre el contingut dels instruments de 
planejament i gestió urbanístics i, a aquests efectes: 
 
a) En la informació pública dels instruments de planejament urbanístic, cal que, 
conjuntament amb el pla, s'exposi un document comprensiu dels extrems següents: 
 
Primer. Plànol de delimitació dels àmbits subjectes a suspensió de llicències i de tramitació 
de procediments, i concreció del termini de suspensió i de l'abast de les llicències i 
tramitacions que se suspenen. 
 
Segon. Un resum de l'abast de llurs determinacions i, en el cas que es tracti de la revisió o 
modificació d'un instrument de planejament urbanístic, plànol d'identificació dels àmbits en 
els que l'ordenació proposada altera la vigent i resum de l'abast d'aquesta alteració.[...]”. 
 
Alhora, el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme (RLU), dedica el títol II, concretament l’article 21 i següents, a la regulació dels 
drets d’informació i participació dels ciutadans en l’activitat urbanística, incloent-hi la 
participació ciutadana i la informació pública dels instruments urbanístics.  
 
Cal prestar especial atenció a la previsió de l’article 23.5 de l’RLU: 
 
“Durant el període d'informació pública totes les persones, físiques o jurídiques, poden: 
 
a) Consultar la documentació, escrita i gràfica, que integra l'instrument o expedient i obtenir-
ne còpia. A aquests efectes les administracions competents estan obligades a garantir, des 
de l'inici del període d'informació pública, la consulta i l'obtenció de còpies de la 
documentació. 
 
b) Presentar al·legacions o suggeriments, així com els informes o documents que considerin 
oportú aportar en relació amb l'instrument o expedient sotmès a informació pública”. 
 
Un cop establert el marc legal, cal recordar que en matèria d’urbanisme el dret d’accés té 
especial rellevància atès el reconeixement de l’acció pública a qualsevol ciutadà o ciutadana 
(art. 12 TRLU). 
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Quant a l’afectació de dades de persones físiques, cal tenir en compte que l’article 23.5 de 
l’RLU estableix la possibilitat de consultar la documentació que integra l’instrument o 
expedient i obtenir-ne còpia, i estableix el fet que l’administració competent està obligada a 
garantir la seva consulta i l’obtenció de còpies de la documentació.  
 
Si bé l’article 23 de l’RLU estableix la possibilitat que qualsevol persona pugui formular 
al·legacions o suggeriments, així com aportar informes o documents que consideri oportuns, 
no fa cap referència relativa al tractament que s’ha de donar a aquesta informació. 
 
És evident que l’accés pretès per la persona reclamant a les al·legacions formulades 
comporta un sacrifici al dret a la protecció de dades de les persones que hagin presentat 
al·legacions, atès que no només es revelaria la seva identitat, sinó el seu posicionament 
davant un determinat model urbanístic o davant un problema concret que pot afectar la seva 
situació personal o la seva relació amb els seus veïns. 
 
Cal tenir present que la finalitat de la normativa de transparència és “establir un sistema de 
relació entre les persones i l’Administració pública i els altres subjectes obligats, fonamentat 
en el coneixement de l’activitat pública, la incentivació de la participació ciutadana, la millora 
de la qualitat de la informació pública i de la gestió administrativa i la garantia del retiment de 
comptes i de la responsabilitat en la gestió pública” (article 1.2 LTC). O en altres termes, la 
finalitat de l participació és oferir eines a la ciutadania per al control de l’actuació dels poders 
públics, i participar en la seva presa de decisions, i no crear mitjans per al control de la 
pròpia ciutadania. 
 
Per això, es considera que per assolir aquesta finalitat, a priori, pot ser plenament justificat, 
en relació amb el que preveu l’article 10.1.d) de l’LTC, que es publiqui una relació de les 
al·legacions presentades en un procés d’informació pública, com també de la valoració que 
se n’hagi fet, sense necessitat que s’identifiqui les persones físiques que han formulat les 
al·legacions o la informació que pugui constar entre les al·legacions que permeti identificar-
les. 
 
De fet, garantir la no publicació de la identitat de les persones que formulen les al·legacions, 
pot ser un mecanisme per fomentar la participació, atès que, previsiblement, la participació 
de la ciutadania serà major si es garanteix la confidencialitat, com a mínim a les persones 
que ho desitgin. Des d’aquest punt de vista pot ser una bona practica que en els formularis 
per fer al·legacions es demani a la persona afectada si desitja o no que es divulgui la seva 
identitat. En qualsevol cas, en el cas que ens ocupa no ens consta que s’hagi implementat 
un mecanisme d’aquest tipus. 
 
De fet, no sembla que la persona reclamant tingui interès a conèixer les dades personals 
que puguin contenir les al·legacions formulades al POUM, atès que en data 14 de juny de 
2022 va manifestar que “no li interessa accedir a dades de caràcter personal innecessàries, 
només pretén accedir a dades que haurien d’estar plenament a l’abast de qualsevol persona 
atesa la seva naturalesa – urbanisme”.  
 
Tal com va manifestar aquesta Autoritat en el dictamen CNS 22/2015, “l’opció de publicar les 
al·legacions i la seva valoració sense identificar les persones físiques que les han formulat 
permet garantir en millor mesura la protecció de dades de caràcter personal. D’altra banda, 
en aquells casos en que les al·legacions puguin incloure dades que van més enllà de les 
dades merament identificatives, o que revelin dades de tercers, caldria també eliminar 
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aquesta altra informació personal la divulgació de la qual no està justificada des del punt de 
vista de la finalitat perseguida per la norma, això és, que qualsevol ciutadà pugui tenir 
coneixement del POUM, participar en la seva elaboració i avaluar i controlar l’actuació de 
l’Ajuntament”.  
 
En definitiva, es considera que, des de la perspectiva de la normativa de protecció de dades, 
pel que fa a l’accés a les al·legacions formulades al POUM, quan afecta persones físiques, 
caldria atorgar l’accés de manera anonimitzada.  
 
 

IV 
 
Quant a la sol·licitud d’accés a tots els informes emesos fins al moment de la sol·licitud 
d’accés, i conèixer els que encara no s’han emès, en relació amb el POUM, val a dir que 
s’entén que la persona reclamant fa referència als informes als quals fa referència l’article 
85.5 del TRLU, pel qual: 
 
“5. Simultàniament al tràmit d'informació pública d'un pla d'ordenació urbanística municipal o 
d'un pla urbanístic derivat, s'ha de sol·licitar un informe als organismes afectats per raó de 
llurs competències sectorials, els quals l'han d'emetre en el termini d'un mes, llevat que una 
disposició n'autoritzi un de més llarg.” 
 
Entre altres, i sense ser exhaustius, entre aquests informes hi pot haver l’informe al qual fa 
referència l’article 22.3 del Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova 
el text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana, en relació amb els recursos hídrics, sobre 
la delimitació i la protecció del domini públic maritimoterrestre, si escau, o en matèria de 
carreteres i altres infraestructures afectades, o bé l’informe al qual fa referència l’article 
29.2.d) de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, etc.. 
 
Sobre la base de l’article 24.1 de l’LTC, en principi no hi hauria cap problema en accedir a la 
identificació dels empleats públics que han intervingut per raó del seu càrrec en l’elaboració 
dels informes.  
 
A aquest efecte, cal tenir en compte la previsió de l’article 70.2 del Decret 8/2021, de 9 de 
febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública (d’ara endavant, 
TRLC), el qual preveu que als efectes de l’article 24.1 de l’LTC, són dades 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. 
 
Aquest article també preveu que s’han d’eliminar les dades de localització, el número del 
document nacional d'identitat o document equivalent i la signatura manuscrita.  
 
En principi en aquests informes no hi haurà informació relativa a altres terceres persones. 
No obstant això, en el cas que n’hi hagués seria igualment necessari anonimitzar aquesta 
informació, en els termes que ja s’han exposat al fonament jurídic anterior. 
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V 
 
La persona reclamant també sol·licita accedir a tota la informació relativa a la classificació i 
qualificació urbanístiques, aprofitament urbanístic, usos admesos, volumetria i alineacions i 
rasants respecte a la finca la qual són titulars els successors del Sr. V i dues finques 
adjacents a aquesta. Sol·licita, a més, que l’Ajuntament indiqui respecte d’aquesta 
informació, quina correspon a les normes urbanístiques encara vigents i quina al POUM en 
tràmit.  
 
L’anàlisi del dret d’accés a aquesta informació pública també s’ha de dur a terme des de la 
perspectiva de l’article 24 de l’LTC, en particular, ponderar entre l’interès públic en la 
divulgació i els drets de les persones afectades.   
 
L’article 9 de l’TRLU estableix que les administracions amb competències en matèria 
urbanístiques han de vetllar perquè les determinacions i l’execució del planejament 
urbanístic permetin assolir, en benefici de la seguretat i el benestar de les persones, uns 
nivells adequats de qualitat de vida, de sostenibilitat ambiental i de preservació enfront dels 
riscs naturals i tecnològics. 
 
D’acord amb el que preveu l’article 24 i 25 de l’TRLU, el règim urbanístic del sòl es 
determina per la classificació, la qualificació en zones o sistemes i la inclusió en un sector de 
planejament urbanístic derivat o en un polígon d'actuació urbanística, i és a través dels plans 
d’ordenació urbanística on es classifica el sòl del territori entre sòl urbà, no urbanitzable i 
urbanitzable.  
 
Alhora, convé fer referència a l’article 103.4 de l’TRLU pel qual: 
 
“Tothom té dret a ésser informat per escrit per l’ajuntament que pertoqui, en el termini d’un 
mes a comptar de la sol·licitud, del règim urbanístic aplicable a una finca o a un sector de 
sòl, mitjançant l’emissió de certificats de règim urbanístic. Els titulars del dret d’iniciativa en 
les actuacions d’urbanització exerceixen el dret de consulta mitjançant la sol·licitud dels 
corresponents certificats de règim urbanístic o, en el cas del sòl urbanitzable no delimitat, 
mitjançant el procediment de consulta establert per l’article 75.” 
 
Per la seva banda, l’article 105 del TRLU, relatiu als certificats de règim urbanístic, preveu el 
següent: 
 
“1. Tothom pot demanar informes referits a l'aprofitament urbanístic o, en general, a les 
determinacions urbanístiques aplicables a una o unes finques concretes, a l'ajuntament 
competent, que ha de notificar els certificats en el termini d'un mes des de la presentació de 
la sol·licitud en el registre general de l'ajuntament. 

 
2. El certificat de règim urbanístic a què es refereix l'apartat 1, si la finca objecte de consulta 
és edificable, té una vigència de sis mesos, a comptar des de la notificació a les persones 
interessades. Sens perjudici de les prescripcions de la legislació sectorial, és preceptiu 
d'atorgar les llicències d'edificació que siguin sol·licitades en la forma establerta per la 
legislació de règim local dins aquest termini de vigència i que manquin de defectes 
inesmenables, sempre que el projecte s'ajusti a les normes vigents en el moment de la 
sol·licitud del certificat, d'acord amb el contingut d'aquest. En aquest supòsit, la sol·licitud de 
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la llicència no es veu afectada per la suspensió potestativa de llicències regulada per l'article 
73.1. 

 
3. Els certificats de règim urbanístic, en cas que es refereixin a finques que no siguin 
susceptibles d'obtenir llicència directament, i també els informes a què fa referència l'article 
75 tenen una vigència de sis mesos, i l'alteració, dins d'aquest termini, de les determinacions 
i previsions que es facin constar en aquests documents, pot donar dret a les persones 
titulars del dret d'iniciativa a la indemnització de les despeses en què hagin incorregut per 
l'elaboració dels projectes que esdevinguin inútils.” 
 
I, l’article 20 de l’RLU, també recull previsions en relació amb els certificats d’aprofitament 
urbanístic: 
 
“20.1 Les persones interessades poden demanar l'emissió de certificats d'aprofitament 
urbanístic d'una o d'unes finques concretes a l'ajuntament competent, que ha de notificar el 
certificat pertinent, subscrit pel secretari o secretària de l'ajuntament, en el termini d'un mes 
des de la presentació de la sol·licitud en el registre general de l'ajuntament. En cas de 
finques no contigües, s'ha de sol·licitar i emetre un certificat per a cada una d'elles. 
 
20.2 El certificat d'aprofitament urbanístic a què es refereix l'apartat anterior ha d'expressar 
quin és el règim urbanístic aplicable a la finca o finques en el moment de la seva sol·licitud, 
tot indicant: 
 
a) Els instruments de planejament i gestió urbanístics aplicables, així com si algun d'ells està 
en tramitació o subjecte a procediments de revisió o modificació i, en aquest cas, si s'ha 
acordat la suspensió de tramitacions i d'atorgament de llicències que regula l'article 71 de la 
Llei d'urbanisme. 
b) La classificació i la qualificació del sòl, amb indicació dels paràmetres aplicables respecte 
a l'ús del sòl, les condicions d'edificació i l'aprofitament del subsòl. 
c) Si s'escau, el sector de planejament o el polígon d'actuació urbanística en què està 
inclosa la finca. 
d) Les altres determinacions urbanístiques significatives que condicionin l'aprofitament i l'ús 
del terreny. 
 
20.3 El certificat d'aprofitament urbanístic a què es refereixen els apartats anteriors, en el 
cas que la finca sigui edificable i susceptible d'obtenir llicència urbanística directament i 
immediatament, té una vigència de sis mesos, a comptar des de la notificació a les persones 
interessades. Sens perjudici de les prescripcions de la legislació sectorial, és preceptiu 
d'atorgar les llicències que siguin sol·licitades en la forma establerta per la legislació de 
règim local dins aquest termini de vigència i que no tinguin defectes inesmenables, sempre 
que el projecte s'ajusti a les normes vigents en el moment de la sol·licitud del certificat. En 
aquest supòsit, la sol·licitud de la llicència no es veu afectada per la suspensió potestativa 
del procediment d'atorgament de llicències regulada per l'article 71.1 de la Llei d'urbanisme, 
llevat que l'acord de suspensió s'hagués adoptat amb anterioritat a la sol·licitud del certificat. 
 
20.4 La manca de notificació del certificat d'aprofitament urbanístic, transcorregut el termini 
d'un mes des de la seva sol·licitud, té els mateixos efectes previstos en l'apartat 3, en el 
sentit que les llicències urbanístiques que se sol·licitin durant el termini de sis mesos a 
comptar des de la finalització del referit termini d'un mes establert en l'apartat 1, s'han 
d'atorgar si el projecte s'ajusta a les normes vigents en el moment de la sol·licitud del 
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certificat, i en el sentit que la sol·licitud de llicències no es veu afectada per la suspensió 
potestativa regulada per l'article 71.1 de la Llei d'urbanisme, llevat que l'acord de suspensió 
s'hagués adoptat amb anterioritat a la sol·licitud del certificat.” 
 
Sobre la base d’aquests articles, qualsevol persona pot sol·licitar a l’Ajuntament competent 
informació en relació amb la classificació, qualificació i aprofitament de qualsevol finca sense 
necessitat d’acreditar o fonamentar un interès particular. 
 
Per tant, en la mesura que la pròpia normativa en matèria d’urbanisme preveu expressament 
la possibilitat d’accedir a aquesta informació, la ponderació a la qual fa referència l’article 
24.2 de l’LTC s’ha de decantar per l’interès públic en la seva divulgació. 
 
 

Conclusió 
 
L’accés a les al·legacions que s’han presentat en el tràmit d’informació pública del 
procediment d’aprovació del POUM i als informes que s’han emès durant aquest 
procediment, s’ha de fer prèvia anonimització de les dades de les persones físiques (llevat 
de les dades merament identificatives dels empleats públics que hi puguin aparèixer). 

La normativa de protecció de dades personals no impedeix l’accés a la informació relativa a 
la classificació, la qualificació urbanística i l’aprofitament urbanístic de les finques sobre les 
quals se sol·licita aquesta informació. 

 
 
Barcelona, 22 de juliol de 2022 


