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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 
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 3.3 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.  
 
IV.- En relació a la sol·licitud d’accés a la informació pública relativa a “Copia íntegra de los expedientes 
existentes de guardia urbana, o cualquier otro existente en el Ayuntamiento relativos a la ocupación del 
local donde el pasado martes falleció una familia, conformada por padre, madre y dos menores, al 
declararse un incendio y atinentes a la situación de dicha familia”, la Direcció de Serveis 
d’Assessorament Jurídic de la Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció informa en el sentit de que en 
relació amb la part de la petició d’informació referida a la còpia dels expedients de Guàrdia Urbana i 
SPCPEIS existents a l’Ajuntament de Barcelona, cal posar de manifest que els fets objecte de la petició 
d’informació actualment estan sent investigats judicialment i, per tant, el seu coneixement o divulgació 
pot comportar un perjudici per a l’esmentada investigació, constituint un límit al dret d’accés a la 
informació pública, d’acord a l’art. 21.1, b) de la LTAIPBG. 

L’article 21.1.b) de la LTAIBG disposa que: 

1. El dret d’accés a la informació pública pot ésser denegat o restringit si el coneixement o la divulgació 
de la informació comporta un perjudici per a:  

b) La investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinàries.  

V.- En relació a la sol·licitud d’accés a la informació pública relativa a “Copia íntegra de los expedientes 
existentes de Servicios sociales, o cualquier otro existente en el Ayuntamiento relativos a la ocupación 
del local donde el pasado martes falleció una familia, conformada por padre, madre y dos menores, al 
declararse un incendio y atinentes a la situación de dicha familia”, l’Institut Municipal de Serveis Socials 
informa en el següent sentit: 

PRIMER.- Respecte dels límits del dret d’accés. (Art. 21, 23 i 24 Llei 19/2014).  

D’acord amb el previst al punt 5.4.2 de la Instrucció Municipal, per tal de resoldre la sol·licitud s’haurà 
de tenir en compte si la sol·licitud te afectació a tercers i si concorren alguns dels límits del dret d’accés 
regulats per la Llei 19/2014 als seus articles 21,23 i 24.  

L’Article 21 de la dita Llei 19/2014 preveu que el dret d’accés a la informació pública pot ésser denegat o 
restringit si el coneixement o divulgació de la informació pot suposar un perjudici per (entre d’altres):  

- La investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinàries (lletra b. Art. 21).  

- La intimitat i els demés drets privats legítims. (lletra f. Art. 21).  

SEGON.- Respecte del dret a la confidencialitat reconegut per la Llei de Serveis Socials a les persones 
usuàries de serveis socials.  
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La Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials al seu article 9 lletra h) recull el dret a la 
confidencialitat de les dades i de les informacions que consten en els expedients de les persones 
usuàries de serveis socials.  

Així mateix, l’article 10 lletra d) de la mateixa Llei 12/2007 preveu el dret de les persones usuàries a 
accedir a llurs expedients individuals, en tot el que no vulneri el dret a la intimitat de terceres persones.  

TERCER.- Respecte del dret fonamental a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge 
garantit per l’article 18 de la Constitució.  

La Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i 
familiar i a la pròpia imatge, preveu al seu article 1.1:  

“El dret fonamental a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, garantit a l’article 
divuit de la Constitució, s’ha de protegir civilment enfront de tot gènere d’intromissions il·legítimes, 
d’acord amb el que estableix aquesta Llei orgànica.”   

El seu article 7 estableix:  

“Tenen la consideració d’intromissions il·legítimes en l’àmbit de protecció delimitat per l’article segon 
d’aquesta Llei:  

(...)  

Quatre. La revelació de dades privades d’una persona o família conegudes a través de l’activitat 
professional o oficial de qui les revela.”  

Atesos els antecedents i règim jurídic exposats, qui subscriu INFORMA el següent:  

La interessada sol·licita “còpia íntegra” (entre d’altra documentació), dels expedients de serveis socials 
dels membres de la família víctima de l’incendi que va tenir lloc al local de la Plaça Tetuan de Barcelona 
el passat 30 de novembre de 2021.  

Amb motiu de la compareixença de la tinenta d’alcalde de Drets Socials de l’Ajuntament davant els 
mitjans de comunicació, el mateix dimarts 30 de novembre de 2021, va transcendir públicament que la 
família havia estat atesa pels serveis socials municipals des de l’any 2020. En cap moment però, es va 
desvetllar la identitat dels seus membres.  

La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials als articles 9.2 h) i 10 d) reconeix a les persones 
usuàries dels serveis socials el respecte a les dades i les informacions inclosos a llurs expedients, així 
com el dret a la seva intimitat.  

Així mateix, l’art. 8.2 de la mateixa Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials, estableix que els 
professionals dels serveis socials han d’orientar llur activitat de manera que es garanteixi especialment 
la dignitat de les persones, llur benestar i el respecte a llur autonomia i intimitat.  

Per la seva banda, d’acord amb el previst a l’article 7.4 de la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de 
protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, constitueix una 
intromissió il·legítima en l’àmbit de la protecció delimitat per la Llei, la revelació de dades privades 
d’una persona o família coneguts a través de l’activitat professional u oficial de qui els revela.  
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L’article 1.2 de la mateixa Llei 1/1982 estableix que no s’apreciarà l’existència d’intromissió il·legítima en 
l’àmbit protegit quan estigués autoritzat per Llei o quan el titular del dret hagués atorgat a l’efecte el 
seu consentiment exprés.  

A criteri de qui subscriu, no concorre en aquest cas cap circumstància que pogués justificar l’accés de la 
interessada als expedients de serveis socials sol·licitats. Aquesta no ha acreditat en el si de l’expedient ni 
haver estat autoritzada expressament a l’efecte per les persones titulars dels dits expedients, ni ostentar 
la representació legal de cap dels membres de la família afectada, així com tampoc l’existència de cap 
vincle familiar amb els mateixos.  

L’accés per part de la interessada als dits expedients contravindria el dret a la intimitat i a la 
confidencialitat de les dades qui hi són incloses, reconeguts a les persones usuàries per la Llei de Serveis 
Socials als articles 9.2 h) i d) de la Llei de Serveis Socials.  

L’atorgament del dit accés per part de l’IMSS sense emparament legal ni autorització expressa de les 
persones afectades, suposaria la divulgació de fets relatius a la seva vida privada i per tant una 
intromissió il·legítima en l’àmbit de la seva intimitat personal i familiar en els termes previstos a l’article 
7.4 de la de la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat 
personal i familiar i a la pròpia imatge.  

Tot això, sens perjudici de què l’incendi en el què van perdre la vida les persones sobre les que se 
sol·licita la informació, està essent objecte de les corresponents diligències d’instrucció en seu judicial, 
tot i que desconeixem el número del Jutjat encarregat de la instrucció.  

Aquesta circumstància suposaria també la presa en consideració del límit del dret d’accés previst a 
l’article 21 lletra b de la Llei 19/2014 a tenor del qual el dret d’accés pot ésser denegat o restringit si 
implica un perjudici per la investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o 
disciplinàries. 

VI.- De les garanties d’accés a la informació pública.   

A tenor de lo establert en l’article 38 i següents de la Llei 19/2014 i l’article 5.5 de la Instrucció “les 
resolucions expresses o presumptes que resolen les peticions d’accés poden ser objecte de recurs 
potestatiu de reposició davant l’òrgan que la dictada, en el termini d’un mes a comptar des del dia 
següent a la recepció de la seva notificació o es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el 
Jutjat contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de 
la corresponent notificació. No obstant, contra la desestimació expressa o tàcita del recurs de reposició, 
o bé directament contra la resolució, es pot interposar reclamació davant la Comissió de Garantia del 
Dret d’Accés a la Informació Pública, en els termes de l’article 42 de la Llei 19/2014.  

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

En virtut dels Antecedents i Fonaments Jurídics descrits procedeix:  

PRIMER.- DESESTIMAR la sol·licitud d’accés a la informació pública formulada per la Sra.  
, en virtut del que disposa l’article 34.2 de la LTAIPBG, en el sentit de: 

- En relació a la sol·licitud d’accés a la informació pública relativa a “Copia íntegra de los 
expedientes existentes de guardia urbana, o cualquier otro existente en el Ayuntamiento 
relativos a la ocupación del local donde el pasado martes falleció una familia, conformada por 






