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Identificació de l’expedient 
 
Resolució d’arxiu de la informació prèvia núm. IP 373/2021, referent a l’Ajuntament de 
Terrassa 
 
Antecedents 
 
1. En data 25/09/2021, va tenir entrada a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades un 
escrit d’una persona pel qual formulava una denúncia contra l’Ajuntament de Terrassa, amb 
motiu d’un presumpte incompliment de la normativa sobre protecció de dades personals. 
 
La persona denunciant exposava que, al mes de desembre de l’any 2019, en la seva 
condició de representant sindical, va presentar una queixa al servei de recursos humans de 
l’Ajuntament de Terrassa, en relació amb determinades actuacions del senyor (...), com a 
(...). Tot seguit, exposa que, al mes de setembre de 2021, hauria rebut, al seu domicili 
particular, una querella presentada pel senyor (...), en relació amb un presumpte delicte 
d’injúries i calumnies, i argumenta que “el (...)ha consultado mis datos, al ser una persona 
autorizada para el tratamiento de datos padronales. Mi domicilio actual únicamente consta 
en el padrón de habitantes, en mi ficha de empleado no he actualizado mi domicilio actual. 
Los datos del padrón de habitantes debe custodiarlos el Ayuntamiento de Terrassa y no 
pueden utilizarse para finalidades incompatibles con aquéllas para las que han sido 
recogidas.” 
 
La persona denunciant aportava la còpia d’un escrit mitjançant el qual el senyor (...) 
sol·licitava la celebració d’un acte de conciliació amb l’ara denunciant.  
 
2. L’Autoritat va obrir una fase d’informació prèvia (núm. IP 373/2021), d’acord amb el que 
preveu 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 (d’ara 
endavant, LPAC), per determinar si els fets eren susceptibles de motivar la incoació d’un 
procediment sancionador. 
 
3. En aquesta fase d’informació, en data 09/05/2022 es va requerir l’entitat denunciada 
perquè informés, entre d’altres qüestions, sobre si el senyor (...) hauria obtingut la informació 
relativa a l’adreça particular de la persona denunciant, a partir de la consulta dels sistemes 
d’informació de l’Ajuntament i, en cas afirmatiu, que argumentés quina base jurídica hauria 
legitimat el tractament d’aquestes dades.  
 
4. En data 12/05/2022, l’Ajuntament de Terrassa va respondre el requeriment esmentat a 
través d’un escrit en què exposava el següent:  
 
- “Des del servei d’assessoria jurídica i protecció de dades, s’ha comprovat que el Servei 

de Tecnologia i sistemes d’informació de l’Ajuntament de Terrassa, que consultada la 
taula de registre d’accessos al padró municipal de Terrassa, no s’ha trobat cap moviment 
de consulta de l’usuari (...)(...), amb DNI (xxx). 

- En conclusió, l’obtenció de les dades personals del Sr. (...)de que pugui disposar el Sr. 
(...), en tot cas, no s’han obtingut a través de l’accés al padró d’habitants de Terrassa per 
part del Sr. (...), no havent-se donat un accés al padró municipal del Sr. (...), per raó del 
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seu càrrec a l’Ajuntament de Terrassa, per finalitats personals que permeti l’adopció de 
mesures disciplinàries contra aquest treballador”.  
 

Igualment, des de l’Ajuntament de Terrassa s’informa que, la querella interposada pel senyor 
(...) contra l’ara denunciant, s’hauria formulat a títol particular, sense la intervenció dels 
serveis jurídics municipals, i sense interposar-se com a treballador de l’Ajuntament, i 
conclou: 
 

“En tot cas, l’obtenció de les dades personals del Sr. (...)de que pugui disposar el Sr. (...) 
no s’ha produït a través de l’accés al padró d’habitants de Terrassa per part del Sr. (...), 
no havent-se produït cap accés al padró municipal per raó del seu càrrec a l’Ajuntament 
de Terrassa, per finalitats personals, tenint en compte a més l’àmbit relativament reduït 
de l’entorn laboral de la policia municipal, amistats comunes... o fins i tot l’existència de 
registres públics, com el de la propietat o de vehicles... que permeten a qualsevol ciutadà 
obtenir informació d’un altre, respecte al domicili o propietats d’aquest... tenint en compte, 
tal i com s’ha manifestat que no s’ha produït cap accés per part del senyor (...) al registre 
del padró municipal d’Habitants de Terrassa”.  

 
 
Fonaments de dret 
 
1. D’acord amb el que preveuen els articles 90.1 de l’LPAC i 2 del Decret 278/1993, 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 d’antecedents, cal analitzar els fets denunciats que són objecte de la 
present resolució d’arxiu. 
 
L’objecte d’aquest procediment de denúncia és un presumpte accés al padró d’habitants de 
Terrassa, per part d’un treballador municipal, per obtenir el domicili habitual de l’ara 
denunciant i emprar aquesta informació per interposar-li una querella a títol particular. 
 
En el seu escrit, la persona denunciant també posava de manifest que la informació relativa 
al seu domicili actual només constava informada al padró d’habitants. 
 
Doncs bé, en el marc d’aquesta informació prèvia, l’entitat denunciada ha posat de manifest 
que, consultat al Servei de Tecnologia i Sistemes d’Informació de l’Ajuntament, no s’ha 
constatat cap accés per part del senyor (...) a les dades del padró de la persona denunciant. 
 
Al respecte, escau assenyalar que, a banda de les manifestacions del denunciant, no es 
disposa de cap altre element que corrobori que el senyor (...) va accedir a les dades del 
denunciant per mitjà del padró municipal d’habitants, accés que, d’altra banda, l’Ajuntament 
nega que s’hagi produït. Tampoc no es pot descartar que, tal i com assenyala l’entitat 
imputada, hagi estat una tercera persona o bé una consulta a un registre públic, la font 
d’informació que hagi permès al senyor (...) conèixer quina era l’adreça del denunciant. 
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Per tant, en no poder establir l’autoria de la filtració, ni tampoc descartar que el seu origen 
provingui d’altres fonts alienes a l’entitat denunciada, no s’ha pogut acreditar que des de 
l’Ajuntament s’hagi permès un accés indegut a la informació del denunciant.  
 
En efecte, la Sentència de l’Audiència Nacional de data 18/03/2009, ratificada pel Tribunal 
Suprem en sentència de data 16/05/2012, que  confirmava una resolució de l’Agència 
Espanyola de Protecció de Dades en virtut de la qual es declarava l’arxiu de les actuacions 
d’informació prèvia perquè es considerava que no existia prova acreditativa de l’autoria dels 
fets denunciats que permetés la imputació dels mateixos: “La resolución recurrida reconoce 
que la conducta denunciada podría haber dado lugar a una infracción del deber de secreto 
en aplicación de lo previsto por el artículo 10 de la Ley Orgánica 15/99 y que podría dar 
lugar a la imposición de una sanción por realizarse un tratamiento de datos inconsentido 
(...). No obstante, el argumento único en el que se basa el archivo es que no se ha llegado a 
acreditar quien pudiera ser responsable de la infracción cometida. La presunción de 
inocencia se convierte así, en la base de la resolución de archivo y una nueva valoración de 
los hechos realizada por esta Sala obliga a confirmar dicho criterio pues dicha presunción 
(procedente del artículo 24 de la CE ), resulta una figura esencial del derecho punitivo y, por 
ello, aplicable al ámbito sancionador administrativo (artículo 137 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), 
implica la existencia de una mínima actividad probatoria de cargo, practicada con 
observancia de todas las garantías procesales, de la que pueda deducirse la culpabilidad del 
denunciado; a ello se une el derecho a la defensa en los términos de la normativa 
sancionadora vigente (art.135 LRJA-PAC , en relación con los arts. 16 a 19 del RD 
1.398/1993 ), por lo que no habiendo prueba suficiente, resulta que no es posible acordar la 
iniciación del procedimiento sancionador, siendo razonable el archivo acordado por la 
resolución recurrida.” 
 
En conseqüència, resulta aplicable aquí el principi de presumpció d’innocència en no 
disposar de cap element de prova que permeti acreditar la comunicació de dades 
denunciada, i per tant, la comissió d’una infracció per part de l’Ajuntament de Terrassa. En 
aquest sentit, l’article 53.2. b) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, reconeix el dret: “A la 
presumpció de no existència de responsabilitat administrativa mentre no es demostri el 
contrari”.  

 
3. De conformitat amb tot el que s’ha exposat en el fonament de dret 2n, i atès que durant 
les actuacions dutes a terme en el marc de la informació prèvia no s’ha acreditat, en relació 
als fets que s’han abordat en aquesta resolució, cap fet que pugui ser constitutiu d’alguna de 
les infraccions previstes a la legislació sobre protecció de dades, escau acordar el seu arxiu. 
 
L’article 89 de l’LPAC, en consonància amb els articles 10.2 i 20.1 del Decret 278/1993, 
preveu que escau arxivar les actuacions quan en la instrucció del procediment es posa de 
manifest el següent: “b) Quan els fets no estiguin acreditats;”. 
 
Per tant, resolc:  
 
1. Arxivar les actuacions d’informació prèvia número IP 373/2021, relatives a l’Ajuntament 
de Terrassa. 
 
2. Notificar aquesta resolució a l’Ajuntament de Terrassa i a la persona denunciant. 
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3. Ordenar la publicació de la resolució al web de l’Autoritat (apdcat.gencat.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, les persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, 
un recurs de reposició davant la directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, en 
el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva notificació, d’acord amb el que 
preveu l’article 123 i següents de la Llei 39/2015. També es pot interposar directament un 
recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius, en el termini 
de dos mesos a comptar des 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, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que consideri 
convenient per defensar els seus interessos. 
 
La directora, 


