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RESOLUCIÓ D’ARXIU de la Informació Prèvia núm. IP 182/2017, referent a l’Ajuntament de 

(...). 

 

Antecedents 

 

1.- En data 28/06/2018 va tenir entrada a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades un escrit 

pel qual una persona formulava una denúncia contra l’Ajuntament de (...), amb motiu d’un 

presumpte incompliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de 

dades de caràcter personal (en endavant, LOPD). En concret, la persona denunciant es 

queixava del següent:  

a) Que l’Ajuntament de (...) hauria accedit il·lícitament a dades relatives a la seva persona, en 

concret, a l’adreça que consta al seu Document Nacional d’Identitat (DNI), adreça en la que 

no resideix des de fa més de 20 anys. En aquest sentit, la persona denunciant exposava que, 

segons li havia comunicat la seva germana, l’Ajuntament de (...) havia intentat notificar-li al 

maig de 2017 en aquesta adreça un acte administratiu relacionat amb una finca ubicada al c. 

(...) de (...), i que ell mai havia facilitat a l’Ajuntament aquesta adreça. La persona denunciant 

apuntava que té la sospita que l’Ajuntament de (...) hauria obtingut aquesta adreça mitjançant 

l’advocat que presta serveis en aquest Ajuntament –Sr. (...) (...)-, en la mesura que aquesta 

persona també és funcionari de l’Ajuntament de Sant (...), condició que li hauria permès 

accedir, a través del “Punto Neutro Judicial”, a la dada del domicili inclosa al seu DNI. 

b) Que l’Ajuntament hauria facilitat dades relatives a la seva persona, en relació amb un 

procediment incoat per l’Ajuntament relacionat amb la finca de referència, a terceres 

persones, en concret als “antics propietaris de la finca”. 

 

La persona denunciant no aportava cap element per tal d’acreditar el fet denunciat a l’apartat 

a) precedent; i, en relació amb el fet denunciat al punt b), aportava un escrit de data  

31/05/2017, adreçat per la Sra. (...) (...) i el Sr. (...) (...) a la persona denunciant -com a 

representant de l’empresa (...) (...), SL-, en el qual, segons la persona denunciant, “se indica 

perfectamente que el abogado denunciado y el Ayuntamiento de (...) les da información sobre 

mi propiedad”. Aquest escrit conté el següent literal:   

“Lamento comunicarte que tal como  te llevábamos informando en numerosos mails que podía 

pasar el dia 12 de abril falleció D. (...) (...), los papeles de aceptación de herencia están casi 

listos para proceder a la compra venta (…) 

Después de tu mail con el escrito del ayuntamiento de (...), hemos acudido a una cita con el 

abogado del ayuntamiento que está llevando el tema, ante nuestra sorpresa nos ha informado 

que has realizado obras ilegales en la vivienda que tienen claro que el infractor de estas obras 

has sido tú, que no tienen nada en contra de la propiedad actual ni ninguna pega en la 

vivienda que estaba construida hasta el día que se te entregó la posesión, así que ruego 

retires urgentemente los containers que has instalado ilegalmente (...)”. 

 

2.- L’Autoritat va obrir una fase d’informació prèvia (núm. IP 182/2017), d’acord amb l’article 7 

del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als 

àmbits de competència de la Generalitat, i l’article 55.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC), per tal de 

determinar si els fets eren susceptibles de motivar la incoació d’un procediment sancionador, 
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la identificació de la persona o persones que poguessin ser responsables i les circumstàncies 

rellevants concurrents.  

 

2.- En el si d’aquesta fase d’informació prèvia, mitjançant escrit de data 30/06/2017, l’Autoritat 

va sol·licitar a la persona denunciant que aportés informació addicional per tal de disposar del 

màxim d’elements per tal de valorar els fets objecte de denúncia. En concret, se li va sol·licitar 

la següent informació: 

- Pel que fa al fet denunciat a la lletra a) de l’antecedent 1r, una còpia de la notificació que 

hauria rebut a l’adreça que constava al seu DNI, o, en el cas que no en disposés, informés 

sobre les circumstàncies concretes de la notificació: la data en què hauria tingut lloc (si 

més no, aproximada), l’adreça on s’hauria notificat i el contingut de l’acte notificat. 

- Còpia del correu electrònic -i documentació adjunta-, al qual es referia l’escrit de 

31/05/2017 que havia aportat juntament amb la denúncia (“Después de tu mail con el 

escrito del ayuntamiento de (...)”)   

 

En resposta a aquesta sol·licitud, aquell mateix dia la persona denunciant va aportar la 

següent informació: 

- En relació amb el fet denunciant al punt a) de l’antecedent 1r, la persona denunciant 

informava que la dita notificació es va efectuar al c. P(...), núm. 8 de Barcelona, “que la 

recibió mi hermana y no la recogió”, i que la notificació “tuvo que ser a mediados de 

mayo”.  

- Còpia d’un correu electrònic que la persona denunciant hauria enviat el 24/05/2017 a 

diverses adreces electròniques, entre elles a una adreça electrònica d’una immobiliària. En 

aquest correu electrònic, identificat amb l’assumpte “Problema gordo con la casa de c/(...) 

11”, la persona denunciant explicava de manera detallada la problemàtica existent amb 

l’Ajuntament en relació amb la disposició d’un contenidor a modus d’habitatge en la dita 

parcel·la, actuació que l’Ajuntament considerava il·legal. Aquest correu portava adjunta 

diversa documentació –que també s’aportava-, en concret: a) còpia d’un ofici dirigit per 

l’Ajuntament a la persona aquí denunciant a una adreça de Barcelona (c. A(...)), mitjançant 

el qual se li notificava el Decret 518/2017, de 02/05/2017 dictat pel regidor delegat de 

l’Àrea de Territori de l’Ajuntament En aquest decret s’acordava iniciar d’ofici un 

procediment de protecció de la legalitat urbanística en relació amb la finca ubicada al C. 

(...), 11 de Ciutat (...) de (...) per la instal·lació d’uns contenidors, i notificar-ho, entre 

d’altres, “als propietaris registrals i al senyor (nom de la persona denunciant)”; i, b) informe 

jurídic emès per l’advocat de l’Ajuntament de (...) en relació amb l’assumpte esmentat i del 

qual es fa menció explícita al Decret 518/2017. 

 

4.- En el si d’aquesta fase d’informació, el personal inspector va consultar el web institucional 

del Consejo General del Poder Judicial (en endavant, CGPJ), en el qual s’informava que el 

“Punto Neutro Judicial” (en endavant PNJ) “es una red de servicios que ofrece a los órganos 

judiciales los datos necesarios en la tramitación judicial mediante accesos directos a 

aplicaciones y bases de datos del propio Consejo, de organismos de la Administración 

General del Estado y de otras instituciones con objeto de facilitar y reducir los tiempos de 

tramitación, de aumentar la seguridad, y de mejorar la satisfacción de los usuarios. 

     En este sentido, se ofrece la posibilidad de consultar e interconectar a los Órganos 

Judiciales con terceras entidades, (AAPP, Colegios Profesionales, Entidades Financieras, 
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Registros etc…) al objeto de mejorar los tiempos de tramitación de los asuntos con el fin de 

ofrecer herramientas y servicios a los colectivos que conforman la justicia, para que puedan 

ser mas eficiente y eficaces en la tramitación de los asuntos judiciales y de esa forma poder 

ayudar a los ciudadanos para que se les garantice la inmediatez y el derecho a obtener la 

tutela efectiva de sus derechos ante los tribunales . 

     (...) El acceso al PNJ se realiza por un portal que facilita la navegación entre los distintos 

servicios y permite ofrecer distinta información a sus usuarios”. 

 

A la vista d’aquesta informació, en el si d’aquesta fase d’informació prèvia, per mitjà d’ofici de 

data 11/07/2017, es va sol·licitar al Gabinet Tècnic del CGPJ la següent informació:  

- Informés si a través del PNJ es pot accedir a les dades que consten en el DNI, entre elles, 

la dada relativa al “Domicili”. 

- Informés si el Sr. (...) (...) –funcionari de l’Ajuntament de Sant (...)- té accés al PNJ”; i, en 

cas afirmatiu, indiquessin si el perfil d’accés que tindria assignat aquesta persona li 

permetria accedir a les dades del DNI.  

- Aportessin còpia del registre d’accessos a les dades de la persona denunciant mitjançant 

el PNJ, en el període comprés entre el 01/01/2017 i l’01/06/2017; indicant, si s’esqueia, si 

va accedir a les dites dades l’usuari corresponent al Sr. (...) ((...)) (...). 

 

5.- En data 22/07/2017 la persona denunciant va presentar davant l’Autoritat un altre escrit, en 

el qual, a banda de reiterar la denúncia formulada el 28/06/2017, es queixava del següent: a) 

que l’Ajuntament hauria revelat determinades dades relatives als problemes que afectaven a 

la finca del c (...) de (...) a la Sra. (...)  (persona qui hauria denunciant a l’Ajuntament una 

presumpta irregularitat relacionada amb la finca referida) i a la Sra. (...); i, b) que “el día 11 de 

julio existe otro decreto, en que vuelven a enviar datos a los antiguos propietarios. Con lo que 

ellos mismos, ya reconociendo que solo pueden informar a (...) (...)SL vuelven a comunicarle 

datos privados a un tercero”.  

 

La persona denunciant per tal d’acreditar el fet detallat a la lletra b) del paràgraf precedent, 

aportava la següent documentació: 

- Còpia d’un ofici dirigit a l’aquí denunciant, com a representant de la mercantil (...) (...)SL –

amb segell de sortida de l’Ajuntament de 10/07/2017-, mitjançant  el qual se li notificava el  

Decret 732/2017 de 12/06/2017. En aquest decret es declara que el procediment incoat pel 

Decret 518/2017 (on s’acordava iniciar d’ofici un procediment de protecció de la legalitat 

urbanística) “se seguirà tenint com a destinatari exclusivament la mercantil (...) (...), SL 

representada pel Sr. (nom de la persona denunciant)” . Aquest Decret, segons s’indicava a la 

part dispositiva, s’havia de notificar “als propietaris registrals i a la mercantil obligada, al Sr. 

(nom de la persona denunciant) i a l’instructor”. 

- Informe emès per l’advocat de l’Ajuntament –al qual es referia específicament el Decret 

732/2017-. “sobre protecció de la legalitat urbanística (...) per raó de l’execució d’actuacions 

urbanístiques sense llicència al carrer (...), 11 de Ciutat (...)”. En aquest informe es recull el 

següent: “SEGON: Durant l’audiència, la propietat de la finca ha formulat sengles al·legacions 

(...) les quals, en allò que resulta transcendent als efectes d’aquest procediment, que el dia 8 

de juliol de 2016, van signar un contracte d’arres penitencials, el qual, a la clàusula sisena 

disposa donar la possessió de la finca a la mercantil (...) (...), SL, representada pel Sr. (nom de 

la persona denunciant). En conseqüència, cal entendre que les actuacions de protecció s’han 
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de seguir amb aquesta mercantil, el representant de la qual ja es troba comparegut dins el 

procediment”, i es concloïa que el regidor delegat de l’Àrea de Territori, actuant per delegació 

de l’alcalde, havia de “declarar que el procediment incoat pel decret 518/2017 se seguirà 

tenint com a destinatari exclusivament mercantil (...) (...), SL, representada pel Sr. (nom de la 

persona denunciant)” 

 

6.- Mitjançant ofici de 27/07/2017 es fa sol·licitar al Registre de la Propietat de (...) de Mar 

informació sobre la titularitat registral de la finca controvertida. 

En data 27/08/2017 el Registre va donar resposta a la sol·licitud d’informació, expedint una 

nota simple de data 02/08/2017 en la que consta el següent:  

- Que consten com a titulars registrals “los consortes (...) (...) y (...) (...)”. 

- Que consten com a “Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de 

despacho (...)”07/07/2017 Teledisolución ganaciales y herencia”  per la qual s’adjudicava 

a la Sra. (...) (...) la meitat indivisa de la finca corresponent al seu difunt espòs. 

 

7.- Mitjançant ofici de 15/09/2017 la direcció del Gabinete Técnico del CGPJ va donar 

resposta a la sol·licitud  d’aquesta Autoritat (antecedent 4t), informant del següent: 

- Que el PNJ permet la consulta del domicili que apareix en el DNI. 

- Que el Sr. (...) pot accedir al PNJ amb l’usuari del Jutjat de Pau de Sant (...), però que 

aquesta persona no té accés a la consulta del domicili del DNI. 

 

Així mateix, s’aportava una còpia del accessos al PNJ en què la dada del DNI de la persona 

denunciant apareixia com a “investigado”. Cap d’aquests accessos constava realitzat pel Sr. 

(...). 

 

8.- Per mitjà d’ofici de data 19/09/2017 es va requerir l’Ajuntament de (...) per tal que informés 

sobre les següents qüestions relatives als fets denunciats:   

- Indiqués com l’Ajuntament de (...) hauria obtingut l’adreça que consta al DNI de la persona 

aquí denunciant (c. (...), 8 de Barcelona), a la qual l’Ajuntament hauria intentat notificar al 

maig de 2017 un acte administratiu relacionat amb la finca del c. (...) de (...); i, si 

s’esqueia, justifiqués la procedència de la utilització de la dita adreça a efectes de 

notificacions. 

- Informés si l’Ajuntament havia facilitat informació relativa a la persona aquí denunciant, en 

relació amb actuacions administratives referents a la finca indicada, a la Sres. (...) i (...); i, 

en cas afirmatiu, exposés les raons que haurien justificat aquesta comunicació.  

 

L’Ajuntament va respondre l’anterior requeriment a través d’escrit de data 29/09/2017, pel qual 

s’exposava, entre d’altres, el següent:  

- Que “el dia 2 de maig de 2017, es van dictar sengles decrets del regidor delegat de l’Àrea 

de Territori, amb els números 517/2017 i 518/2017, referits als procediment sancionador 

urbanístic i de protecció de la legalitat urbanística. Aquest procediment tenien com únic 

interessats els propietaris registrals de les finques. Els senyors (...) (...) i (...) (...). Aquests 

decrets van ser notificats als interessats, i a les empreses de serveis que eren destinatàries 

d’una mesura provisional ordenada al mateix decret. El Decret 518/2017 va ser notificat també 

al Sr. (nom del a persona denunciant) al domicili del carrer A(...) núm. (...) de Barcelona. (...). 

En cap cas no s’ha intentat cap notificació a l’adreça del carrer P(...), 8, de Barcelona” 
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- Que “l’Ajuntament no ha facilitat cap informació sobre les actuacions dutes a terme sobre les 

actuacions referides a la parcel·la del carrer  (...), núm. 11, a les senyores (...) i (...)(...)”. 

 

9.- Mitjançant ofici de 17/10/2017, reiterat el 13/11/2017, es va sol·licitar a Correus informació 

sobre eventuals enviaments certificats duts a terme per l’Ajuntament de (...) a la persona 

denunciant a l’adreça del c. P(...) de Barcelona en el període comprés entre el 5 i el 25 de 

maig de 2017. Aquesta petició d’informació no ha estat atesa pel dit operador postal en la 

data en què es dicta la present resolució. 

 

10.- Per mitjà d’ofici de data 04/12/2017 es va requerir novament l’Ajuntament de (...) per tal 

que aportés una còpia del registre de sortida de l’Ajuntament entre el 5 i 25 de maig de 2017, 

per tal de constatar els eventuals enviaments de documentació a la persona denunciant –sigui 

al seu nom directament, o a nom de l’empresa a la qual representa, (...) (...)SL-. 

 

L’Ajuntament va atendre aquest requeriment mitjançant escrit de 15/12/2017, mitjançant el 

qual informava que en el període indicat i en relació amb la persona i/o empresa esmentada al 

requeriment, al registre de sortida de l’Ajuntament “únicament consta el registre 2789 de 9 de 

maig de 2017 adreçat al Sr (nom de la persona denunciant), i té per objecte la notificació del 

decret 518/2017, de 2 de maig”.  

 

Juntament amb el seu escrit l’Ajuntament aportava una còpia del document de Correus 

acreditatiu de la notificació, en el qual consta com a persona destinatària la persona aquí 

denunciant a l’adreça del c. A(...) de Barcelona. 

 

Fonaments de Dret 

 

1.- D’acord amb el previst a l’article 2 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el 

procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, en relació 

amb l’article 5 de la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de 

Dades, i l’article 15 del Decret 48/2003, de 20 de febrer, pel qual s’aprova l’Estatut de 

l’Agència Catalana de Protecció de Dades, és competent per dictar aquesta Resolució la 

directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 

 

2.- A partir del relat dels fets que s’ha exposat a l’apartat d’antecedents, cal analitzar 

cadascun dels fets denunciats: 

 

2.1.- Sobre l’eventual tractament il·lícit per part de l’Ajuntament de (...) a les dades relatives a 

la persona denunciant, en concret, a l’adreça que consta al seu DNI (al c. P(...) de Barcelona).  

 

En relació amb aquest tractament, la persona denunciant afirmava que l’Ajuntament de (...) 

hauria obtingut aquesta adreça mitjançant l’advocat que presta serveis en aquest Ajuntament 

–Sr. (...) (...)-, en la mesura que aquest també és funcionari de l’Ajuntament de Sant (...), 

condició aquesta última que li hauria permès accedir, a través del PNJ, a la dada del 

“domicili” inclosa al DNI. D’altra banda, també denunciava que l’Ajuntament hauria utilitzat 

aquesta adreça -il·lícitament obtinguda- per intentar notificar-li un acte administratiu. 
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Doncs bé, en relació amb el suposat accés a les seves dades a través del PNJ, cal assenyalar 

que, tal com s’ha exposat als antecedents (antecedent 7è), el Gabinete Técnico del CGPJ –de 

qui depèn el PNJ-,  ha informat que  el Sr. (...)s, tot i tenir accés al PNJ “con el usuario del 

Juzgado de paz de Sant (...)”, disposa d’un perfil d’accés que no li permet accedir a la 

consulta de la dada del “domicili” que consta al DNI. És més, tal com consta al registre 

d’accessos aportat pel dit Gabinet, aquesta persona ni tan sols va efectuar en el PNJ cap 

consulta relacionada amb el DNI de la persona aquí denunciant.  

 

D’altra banda, pel que fa a la utilització per part de l’Ajuntament de la dada relativa al c. P(...) 

de Barcelona per notificar un acte administratiu a la persona denunciant, a banda de les 

pròpies manifestacions del denunciant referint-se a uns fets que li hauria explicat una tercera 

persona (la seva germana), no hi ha cap altre element que permeti inferir que s’ha produït el 

tractament denunciat. Ans al contrari, l’Ajuntament ha certificat que al registre de sortida no 

consta cap notificació efectuada a la persona denunciant al c. P(...) de Barcelona. 

 

Arribat aquest punt, cal tenir en consideració que el procediment administratiu sancionador és 

especialment garantista per raó de les conseqüències que del mateix se’n poden derivar. És 

per això que resulta necessària, per a la seva incoació, l’existència d’elements probatoris o 

indicis racionals suficients que permetin imputar la comissió d’una infracció a una persona o 

entitat concreta. 

 

En consonància amb l’article 24.2 de la Constitució Espanyola, en allò referent al dret a la 

presumpció d’innocència, l’article 53.2.b) de la LPAC, determina el següent: “(...) en el cas de 

procediments administratius de naturalesa sancionadora, els presumptes responsables tenen 

els drets següents: (...) b) a la presumpció de no-existència de responsabilitat administrativa 

mentre no es demostri el contrari”. 

 

No pot obviar-se que al dret administratiu sancionador li són d’aplicació, amb alguna 

matisació però sense excepcions, els principis inspiradors de l’ordre penal, resultant clara la 

plena virtualitat dels principis de presumpció d’innocència i in dubio pro reo  en l’àmbit de la 

potestat sancionadora, que desplaça a qui acusa la càrrega de provar els fets i la seva 

autoria. En definitiva, que la presumpció d’innocència ha de regir sempre i sense excepcions 

en l’ordenament sancionador i ha de ser respectada en la imposició de qualsevol sanció. 

 

En aquest sentit, el Tribunal Constitucional, en la seva Sentència 76/1990 de 26 d’abril, 

considera que el dret a la presumpció d’innocència comporta “que la sanción esté basada en 

actos o medios probatorios de cargo o incriminadores de la conducta reprochada; que la 

carga de la prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie esté obligado a probar su 

propia inocencia; y que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, 

libremente valorado por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento 

absolutorio”. 

 

D’igual forma, el Tribunal Suprem, en la seva Sentència de 26/10/1998, declara que el dret a la 

presumpció d’innocència “no se opone a que la convicción judicial en un proceso pueda 

formarse sobre la base de una prueba indiciaria, pero para que esta prueba pueda desvirtuar 

dicha presunción debe satisfacer las siguientes exigencias constitucionales: los indicios han 
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de estar plenamente probados –no puede tratarse de meras sospechas- y tiene que explicitar 

el razonamiento en virtud del cual, partiendo de los indicios probados, ha llegado a la 

conclusión de que el imputado realizó la conducta infractora, pues, de otro modo, ni la 

subsunción estaría fundada en Derecho ni habría manera de determinar si el proceso 

deductivo es arbitrario, irracional o absurdo, es decir, si se ha vulnerado el derecho a la 

presunción de inocencia al estimar que la actividad probatoria pueda entenderse de cargo”. 

 

En definitiva, amb els elements de què disposa aquesta Autoritat com a resultat de les 

actuacions d’investigació efectuades, no hi ha cap element que permeti imputar, ni tan sols a 

nivell indiciari, un tractament il·lícit de les dades personals de l’aquí denunciant relatives a 

l’adreça que consta al seu DNI, ni pel que fa a l’accés, ni tampoc pel que fa al seu tractament 

posterior en una notificació adreçada al denunciant. 

 

2.2.- Sobre l’eventual cessió de les dades de la persona denunciant a terceres persones. 

 

La persona denunciant es queixava també de la cessió de les seves dades, per una banda als 

“antics propietaris” de la finca del c. (...) de (...); i, d’altra banda, a la Sra. (...) i a la Sra. (...). 

Cal recordar que les dades que s’haurien comunicat per part l’Ajuntament tindrien relació amb 

un procediment de protecció de la legalitat urbanística que l’Ajuntament va incoar a la 

mercantil representada per la persona denunciant per haver procedit a la col·locació d’uns 

contenidors a mode d’habitatge en la finca referida. 

 

S’analitza seguidament de manera separada cadascuna de les comunicacions denunciades.  

 

2.2.1.- Pel que fa a la cessió de dades als “antics propietaris", aquesta s’hauria produït, 

segons la persona denunciant,  en dues ocasions: una a través d’una conversa que l’advocat 

de l’Ajuntament va mantenir amb aquestes persones en una data indeterminada però en tot 

cas compresa entre el 24/05/2017 i el 31/05/2017. Al respecte, en el correu electrònic que en 

data 31/05/2017 li remet al denunciant la Sra. (...) (...) i el Sr. (...) (...) (...), es fa esment 

expressament a la reunió que aquests haurien mantingut amb l’advocat de l’Ajuntament arran 

el correu electrònic que l’aquí denunciant havia remés a una immobiliària el 24/05/2017 –

antecedent 1r i 2n-. I la cessió de dades denunciada s’hauria produït en una segona ocasió, 

en concret, quan se’ls va notificar el Decret 732/2017 de 12/06/2017. En aquesta segona 

ocasió, segons la persona denunciant, concorria l’agreujant que el mateix Ajuntament ja havia 

resol que el procediment incoat per l’Ajuntament es seguiria exclusivament contra la “mercantil 

(...) (...), SL”, representada pel Sr. (nom de la persona denunciant)”.  

  

Interessa en primer lloc assenyalar que, segons la nota simple emesa pel Registre de la 

Propietat el 02/08/2017, consten com a titulars de la finca del c. (...) els consorts Sr. (...) (...) i la 

Sra. (...) (...). I constava en aquella data pendent de despatx al registre la ”07/07/2017 

Teledisolución ganaciales y herencia”  per la qual s’adjudicava a la Sra. (...) (...) la meitat 

indivisa de la finca corresponent al seu difunt espòs. Així doncs, cal partir del fet que la 

comunicació de dades que hauria dut a terme l’Ajuntament –comunicació quina licitud 

s’analitzarà seguidament- no s’hauria efectuat als “antics propietaris”, tal com manifestava la 

persona denunciant, sinó als vigents titulars registrals de la finca. Cal també aquí tenir en 

compte dues circumstàncies per a una millor compressió dels fets: 1) que, tal com consta en 
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la documentació referida als antecedents, el Sr. (...) (un dels titulars registrals) va traspassar 

en data 12/04/2017; i, 2) que la mercantil (...) (...)SL, representada per l’aquí denunciant, havia 

signat el 08/07/2016 amb la propietat un contracte d’arres penitencials, en el qual es 

disposava atribuir la possessió de la finca a la dita mercantil (...) (...), SL. 

 

L’article 11 de la LOPD disposa al seu apartat 1r que les dades de caràcter personal objecte 

de tractament només poden ser comunicades a un tercer amb el consentiment de la persona 

interessada. Ara bé, el 2n apartat del mateix precepte preveu que no serà necessari el dit 

consentiment si la cessió està autoritzada en una llei. 

 

Doncs bé, pel que fa a la primera comunicació que s’hauria produït quan l’advocat de 

l’Ajuntament hauria mantingut una reunió amb la Sra. (...) (...) i el seu fill Sr. (...) (...) i en la qual 

aquell els hauria informat que l’aquí denunciant hauria dut a terme una actuació contra la 

legalitat urbanística a la finca de referència, cal assenyalar que la Sra. (...), era en aquella data 

titular registral de la finca, per la qual cosa era part interessada en el procediment sobre 

protecció de la legalitat urbanística que l’Ajuntament havia incoat mitjançant decret de 

02/05/2017, precisament per una actuació presumptament irregular que s’havia realitzat en la 

dita finca.  

 

En aquest sentit cal assenyalar que, d’acord amb el que preveu l’article 112.3 del Decret 

64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 

urbanística, la resolució d’iniciació d’un procediment s’ha de notificar a les persones 

interessades i que l’article 4 de la LPAC, defineix com a persona interessada en el 

procediment administratiu: “a) Els qui el promoguin com a titulars de drets o interessos 

legítims individuals o col·lectius; b) Els qui, sense haver iniciat el procediment, tinguin drets 

que puguin ser afectats per la decisió que s’adopti en aquest; i,  c) Aquells els interessos 

legítims dels quals, individuals o col·lectius, puguin ser afectats per la resol”. En base a les 

previsions d’aquest precepte, cal reconèixer la condició de persona interessada als titulars 

registrals de la finca referida, en aquest cas la Sra. (...), qui va acudir a la reunió amb 

l’Ajuntament acompanyada del seu fill. I és precisament per la seva condició de persona 

interessada en el procediment incoat per l’Ajuntament que aquest, primer, els va notificar el 

Decret 518/2017 de 02/05/2017 d’iniciació del procediment –tal com figura al punt setè de la 

part dispositiva-; i, segon, va informar a les dites persones sobre aquest assumpte en la reunió 

que van mantenir amb l’advocat de l’Ajuntament.    

 

Finalment, també cal evidenciar que fou la mateixa persona aquí denunciant qui hauria 

informat detalladament als titulars registrals, abans de la reunió que aquests van mantenir amb 

l’advocat de l’Ajuntament, sobre la iniciació del procediment, en la mesura que la persona 

denunciant va remetre un correu electrònic el 24/05/2017 a la Inmobiliaria que gestionava la 

finca -correu que acompanyava amb una còpia del Decret 518/2017- (antecedent 2n), 

mitjançant el qual donava instruccions a la immobiliària per tal que aquesta traslladés al titular 

registral o al seu fill la situació donada. Per tant, la informació sobre la iniciació del 

procediment per una presumpta il·legalitat comesa per l’empresa titular de la possessió de la 

finca a la qual representa l’aquí denunciant, era una informació que aquest mateix ja havia 

lliurat als titulars registrals.  
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Pel que fa a la comunicació de les dades del denunciant duta a terme per l’Ajuntament als 

titulars registrals de la finca mitjançant la notificació del Decret 732/2017 de 12/06/2017, cal 

dir que també aquesta notificació es fa per raó de la seva condició de persones interessades 

en el procediment.  Precisament aquesta notificació es realitza per tal de posar en el seu 

coneixement que el procediment que s’havia incoat mitjançant el Decret 518/2017 se seguiria 

tenint com a destinatari exclusivament la mercantil representada per l’aquí denunciant, vist 

l’informe emès per l’advocat de l’Ajuntament al qual es referia el mateix decret. Per tant, 

l’informe de l’advocat no és una resolució de l’Ajuntament anterior al Decret 732/2017, tal com 

sembla hauria inferit equivocadament la persona denunciant, sinó, tal com el seu nom indica, 

un informe que serveix de base jurídica per a l’emissió del dit decret.   

 

D’acord amb el que s’ha exposat, la comunicació de les dades de la persona denunciant 

relatives a l’eventual infracció de la legalitat urbanística als titulars registrals de la finca a la 

qual es referiria la dita infracció, seria una cessió de dades habilitada per una norma amb 

rang de llei, i per tant, conforme a la normativa de protecció de dades.  

 

Com afegitó a tot l’anterior, no resulta sobrer assenyalar que, atès que la persona aquí 

denunciant actuaria com a representant de la mercantil (...) (...)SL, -mercantil que seria la que 

hauria signat amb els titulars registrals unes arres penitencials i a la qual s’hauria cedit la 

possessió de la finca- podria entrar en joc allò que disposa l’article 2.2 del Reial decret 

1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la LOPD, 

que disposa que “aquest Reglament no és aplicable als tractaments de dades referides a 

persones jurídiques, ni als fitxers que es limitin a incorporar les dades de les persones físiques 

hi prestin els seus serveis, consistents únicament en el nom i cognoms, les funcions o llocs 

exercits, així com l’adreça postal o electrònica, telèfon i número de fax professionals”.   

 

 

 

2.2.2.- Pel que fa a l’eventual comunicació de dades a les Sres. (...) i (...). 

 

Sobre la comunicació de dades relatives a l’aquí denunciant per part de l’Ajuntament a 

aquestes persones, cal dir que la versió donada per l’aquí denunciant es contradiu amb la 

versió proporcionada per l’Ajuntament, que nega rotundament haver proporcionat a aquestes 

persones cap informació sobre l’assumpte. Cal dir que la persona denunciant tampoc ha 

aportat cap element que permeti inferir, primer, que aquestes persones disposessin d’una 

informació referida a l’aquí denunciant; i, segon, que la dita informació únicament podia 

provenir  de l’Ajuntament. Per tant, en relació amb aquest fet denunciat cal acudir, com en el 

punt 2.1 precedent, al principi de presumpció d’innocència. 

 

3.- De conformitat amb tot el que s’ha exposat en el fonament de dret 2n, i atès que no ha 

resultat acreditada durant la present informació prèvia l’existència d’indicis racionals que 

permetin imputar cap fet que pogués ser constitutiu d’alguna de les infraccions previstes a la 

LOPD, procedeix acordar l’arxiu de les presents actuacions.  

 

L’article 89 de la LPAC, en consonància amb els articles 10.2 i 20.1 del Decret 278/1993, 

preveu que procedeix l’arxivament de les actuacions quan en la instrucció del procediment es 
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posi de manifest el següent: “a) La inexistència dels fets que puguin constituir la infracció; b) 

Quan els fets no estiguin acreditats; c) Quan els fets provats no constitueixin, de manera 

manifesta, una infracció administrativa; d) Quan no existeixi o no s’hagi pogut identificar la 

persona o persones responsables o bé apareguin exemptes de responsabilitat” 

 

Per tot això, 

 

RESOLC 

 

Primer.- Arxivar les actuacions d’informació prèvia número IP 182/2017, relatives a 

l’Ajuntament de (...). 

 

Segon.- Notificar aquesta Resolució a l’Ajuntament de (...) i comunicar-la a la persona 

denunciant. 

 

Tercer.- Ordenar la publicació de la Resolució al web de l’Autoritat (www.apd.cat), de 

conformitat amb l’article 17 de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre. 

 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa d’acord amb l’article 14.3 del 

Decret 48/2003, de 20 de febrer, pel qual s’aprova l’Estatut de l’Agència Catalana de 

Protecció de Dades, l’entitat denunciada pot interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de 

reposició davant la directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, en el termini d’un 

mes a comptar de l’endemà de la seva notificació, d’acord amb el que preveu l’article 123 i 

següents de la Llei 39/2015 o bé interposar directament recurs contenciós administratiu 

davant els Jutjats del Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de 

l’endemà de la seva notificació, d’acord amb els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de 

juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

 

Igualment, l’entitat denunciada pot interposar qualsevol altre recurs que consideri convenient 

per a la defensa dels seus interessos. 

 

La directora  

 

 

 

 

 

M. Àngels Barbarà i Fondevila 

 

Barcelona, (a la data de la signatura electrònica) 

http://www.apd.cat/

