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Departament de Transparència i Bones Pràctiques va consultar a la DS d’Inspecció si era factible 
extreure de l’aplicatiu, en relació a aquests procediments, la informació següent: 

- Si s’ha dictat ordre d’execució en el procediment 
- L’emplaçament 
- El districte on es troba l’emplaçament 
- Si la persona afectada era una persona física o jurídica 
- El termini d’execució de l’ordre 

 
A tot això, la DS d’Inspecció va respondre de manera afirmativa pel que fa a les quatre primeres 
informacions, i va informar de que podria realitzar les tasques de d’extracció de la informació durant el 
mes de gener de 2022. 
 
IX.- En relació al termini d’execució de l’ordre, el Departament de Transparència i Bones Pràctiques va 
contactar amb els 10 districtes, adjuntant un llistat preliminar (no depurat) preparat per la DS 
d’Inspecció, tot demanant-los que valoressin la complexitat de la tasca d’obtenir, per a cadascun dels 
procediments, el termini d’execució de l’ordre. 
 
X.- En resposta a la petició del Departament de Transparència i Bones Pràctiques en relació al termini 
d’execució de les ordres, els districtes comuniquen de que no és possible automatitzar l’extracció 
d’aquesta informació, responent que: 
 
“la recerca de la informació continguda en els [...] expedients corresponents al districte [...] des de l'any 
2015 fins a l'actualitat , suposa una tasca excessiva, desproporcionada i complexa, ja que cal accedir a 
la informació de cadascun dels expedients, així com un cost molt elevat per a la Administració en quant 
a la utilització de recursos tant humans com materials per donar accés a la informació sol·licitada” 
 
“conèixer el termini d'execució requereix mirar un per un cadascun dels procediments i, pel cas de [el 
districte], que són [...] procediments (més de 5600 a tota la ciutat). 
Així mateix, mirar un per un a través de l'autoritas tampoc asseguraria tenir tota la informació perquè, 
per exemple, aquells que hagin derivat en el contenciós, caldria tenir l'expedient físic per saber com està 
l'expedient” 
 
“Les bases de dades que tenim no permeten realitzar la recerca de dades massiva pel que caldria entrar 
un a un en cada un dels expedients per comprovar en quin estat es troben” 
 
“[...]tenint en compte amb els recursos informàtics, materials i humans de que es disposa materialment 
no és possible donar resposta de tota la informació relacionada. 
Per altra banda, es podrien relacionar els procediments a que es fa referència i sobre els que es demana 
informació però materialment és molt complexe relacionar també, en el termini que determina la llei de 
transparència, article 33.2 , la informació sobre si s'han desenvolupat aquestes ordres i en quin termini, 
atès que s'han de consultar els expedients de manera individualitzada i comprovar si s'ha produït el 
desenvolupament de les ordres d'execució i el termini de les mateixes. 
La informació sol·licitada és d'un abast tan desmesurat que materialment és inassumible donar 
resposta a la petició en el termini establert legalment.” 
 
“La tasca a fer de manera manual per cadascun dels expedients seria la següent, segons l'informen des 
de Serveis Tècnics: 

1. Consultar el rastre de tràmits de l’expedient. 
2. Identificar dates d’incoació i notificació de resolució de ratificació.  
3. Càlcul del còmput dels dies. 
4. Identificar si en l’expedient hi ha hagut sancionadors. 
5. En cas afirmatiu, identificar dates d’incoació i notificació de resolució. 
6. Càlcul del còmput dels dies. 
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7. Identificar si en l’expedient hi ha hagut execució subsidiària. 
8. En cas afirmatiu, identificar data de notificació de resolució i pressupost de l’execució. 

Després caldria omplir l’excel amb les dades recollides. 
Aquest procés, pel volum que demanen és inassumible amb els mitjans tècnics i humans dels que 
disposem.”. 
i en relació a la possible automatització d’aquesta tasca, “[...] el còmput de terminis, l'aplicatiu no ho fa. 
S'ha d'entrar a cada expedient electrònic, un per un, i fer aquestes tasques.” 
 
“El volum i casuística que representa l extracció de les dades sol·licitades es molt dificultosa i afecta a 
un nombre molt elevat de procediments.  
Hi ha un gran volum d expedients de conservació de finques i de solars, el seu origen pot venir motivat 
per denuncies de ciutadans, informes de Bombers o dels serveis d inspecció municipals . Setmanalment s 
'obren nous expedients que contemplen aquesta casuística. 
Existeixen igualment moltes variables possibles, que influeixen en els terminis, principalment 

- identificació titular 
- èxit en les notificacions 
- interposició d’al·legacions o recursos 
- petició de terminis i prorrogues per executar 
- obtenir les Comunitats ( reunions internes CP) els mitjans econòmics per fer la despesa i fer 

front a l obra 
- obtenir la corresponent llicencia (presentació de comunicacions) 
- casuístiques edificatòries diverses ; des de una edificació d una planta a una edificació de 10 

plantes, des de una mera conservació o be actuacions sobre fibrociment per exemple 
- tipologies constructives diverses segons barris  
- adopció de mesures de seguretat com xarxes, etc prèvies 
- execució de l obra 
- presentació del certificat final d obres, per acreditar la seva correcta execució”. 

 
XI.- Atesos els arguments aportats pels districtes i tenint en compte que el llistat inicial no depurat 
constava de 5.662 procediments (entre els 10 districtes), que caldria mirar expedient a expedient, tots 
ells han justificat que els resulta del tot inassumible realitzar aquesta tasca amb els recursos humans i 
materials dels que disposen. 
 
XII.- En relació a l’emplaçament de les ordres que es demana conèixer, cal tenir en compte que el fet de 
lliurar l’adreça faria possible, mitjançant una simple consulta al Registre de la Propietat, la identitat de 
les persones propietàries, la qual cosa, en el cas en que es tractés de persones físiques, permetria la 
identificació de persones físiques afectades pels procediments d’inspecció o de sanció, amb infracció 
de l’article 23 LTAIPBG, segons el qual no es pot donar accés a dades personals relatives a la comissió 
d’infraccions. 
 
XIII.- En relació a l’adreça, si que resulta possible informar del districte en tots els casos, atès que 
l’elevat nombre de procediments (uns 5.600 en una extracció preliminar, pendent de depurar) fa 
inviable la deducció de l’adreça partint de les dades restants. 
 
 
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES  
I.- Tal com disposa la LTAIPBG, el dret d’accés a la informació pública és un dret que tenen totes les 
persones d’accedir a la informació pública, entesa aquesta en sentit ampli, com tota aquella que ha 
estat elaborada per l’Administració i també aquella que té en el seu poder com a conseqüència de la 
seva activitat o de l’exercici de les seves funcions.  
 
II.- L’Ajuntament de Barcelona va dictar la Instrucció relativa al dret d’accés a la informació pública de 
l’Ajuntament de Barcelona, en data 10 de desembre de 2015, modificada el 17 d’octubre de 2019 (en 
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endavant, “la Instrucció”), a fi de fer efectives les previsions legals establertes per la LTAIPBG a 
l’Ajuntament de Barcelona. 
 
III.- Tal com disposa l’article 3 de la Instrucció, l’òrgan competent per resoldre la sol·licitud d’accés que 
ens ocupa és la persona titular de la Gerència d’Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports, atès que 
la unitat administrativa responsable de la tramitació és el Departament de Transparència i Bones 
Pràctiques, que està adscrit a aquesta gerència.  
 
IV.- En relació a la part de la sol·licitud d’accés a la informació pública relativa a quins procediments 
d'ordres d'execució per supòsit de deure de conservació i/o ruïna ha resolt l'ajuntament en els últims 5 
anys, s’interessa la seva estimació, essent que la informació lliurada ho serà en format electrònic i en el 
termini que preveu l’article 36.1 de la LTAIPBG. 
 
V.- En relació a la part de la sol·licitud d’accés a la informació pública relativa a on s'han desenvolupat 
aquestes ordres d'execució, s’interessa la seva estimació en relació a l’adreça per a aquelles ordres en 
les quals la persona afectada sigui una persona jurídica, i únicament en relació al districte de 
l’emplaçament per a aquelles en les que sigui una persona física, essent que la informació serà lliurada 
de manera conjunta amb la informació a que es refereix l’anterior fonament jurídic. 
  
VI.- En relació a la part de la sol·licitud d’accés a la informació pública relativa a on s'han desenvolupat 
aquestes ordres d'execució, per a aquelles ordres en les quals la persona afectada sigui una persona 
física, la sol·licitud ha de ser desestimada en relació a l’adreça de l’ordre, de conformitat amb allò que 
disposa l’article 23 de la LTAIPBG, atenent a que la divulgació d’aquesta dada permetria l’obtenció 
d’informació relativa a la comissió d’infraccions per part de les persones físiques afectades. 
 
L’article 23 de la LTAIPB disposa: 
 
“Article 23 
Dades personals especialment protegides 
Les sol·licituds d’accés a la informació pública han d’ésser denegades si la informació que es vol obtenir 
conté dades personals especialment protegides, com ara les 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 comportin l’amonestació pública a l’infractor, llevat que 
l’afectat hi consenti expressament per mitjà d’un escrit que ha d’acompanyar la sol·licitud.” 
 
Tot i que el gran volum d’ordres objecte de la sol·licitud impedirien igualment la pràctica d’un trasllat 
de la sol·licitud a aquests tercers, igualment en aquest cas no procedeix aquest trasllat, ja que d’acord 
amb l’article 23 la denegació és automàtica, sense que existeixi la possibilitat de ponderar els drets i 
interessos en joc. 
 
VII.- En relació a la part de la sol·licitud d’accés a la informació pública relativa quin ha estat el termini 
d'execució, la sol·licitud s’ha d’inadmetre, de conformitat amb allò que disposa l’article 29.1.b de la 
LTAIPBG, atenent a que per la obtenció de la informació sol·licitada cal una tasca complexa d’elaboració 
o reelaboració.  
 
Igualment, de conformitat al que disposa el Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el 
dret d'accés a la informació pública, quan regula les causes d’inadmissió i els seus límits configura el que 
suposa per a l’Administració una tasca complexa d’elaboració o reelaboració. Així l’article 66 .1 disposa: 
“Als efectes del que preveu la lletra b) de l'article 29.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, han de 
ser inadmeses a tràmit les sol·licituds d'accés a la informació pública en les quals concorri, entre d'altres, 
alguna de les circumstàncies següents: a) Quan l'obtenció, l'extracció o la disposició de la informació 
sol·licitada impliqui una càrrega de treball inassumible o desproporcionada pel fet que la informació 
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RESOLUCIÓ 

 
Vista l’anterior proposta de resolució i en ús de les atribucions conferides per delegació de l’Alcaldia per 
Decret de 13 de juliol de 2020, hi dono la meva conformitat i la converteixo en RESOLUCIÓ. Que es 
compleixi. 

 

 

 

Xavier Patón Morales 
El gerent d’Àrea d’Agenda 2030, Transició Digital i Esports 

 

 
RECURSOS 

 
Contra aquest acte, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar bé recurs de reposició davant el 
mateix òrgan que l’ha dictat, o bé reclamació gratuïta i voluntària davant la Comissió de Garantia del 
Dret d’Accés a la Informació Pública, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació. Contra la desestimació presumpta del recurs potestatiu de reposició, que s’entendrà 
produïda un cop transcorregut un mes comptat des de l’endemà a la seva interposició sense que se 
n’hagi notificat la resolució expressa, es pot interposar recurs contenciós administratiu a partir del dia 
següent a aquell en què s’hagi produït la desestimació presumpta.  
 
Així mateix, es pot interposar directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva 
notificació. 
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