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En relació a la petició d’accés a la informació pública presentada per la senyora 
(número de referència 2022_EXP_546), consistent en còpia de les diligencies policials 652543/2016 
de la Guàrdia Urbana, es passa a emetre el següent  
 
 
 

INFORME 
 
 

 
Primer.- El règim jurídic aplicable està previst en el Títol III de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, desenvolupat pel Decret 8/2021, de 9 de 
febrer, sobre la transparència i dret d’accés a la informació pública, d’aplicació als ens que integren 
l’Administració local de Catalunya. 
 
L’esmentada llei reconeix a les persones el dret d’accedir a la informació pública (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 l’article 2.b d’aquesta Llei. 
 
En relació a les limitacions legals al dret d’accés a la informació pública i les possibles causes 
d’inadmissió, cal destacar: 
 
 

1. L’article 20 de la llei estableix que les limitacions han d’ésser aplicables d’acord amb llur 
finalitat, i s’han de tenir en compte les circumstancies de cada cas concret, i els límits al 
dret d’accés a la informació pública s’han d’aplicar d’acord amb el principi d’igualtat i 
d’interdicció de l’arbitrarietat  

2. L’article 21 limita el dret a la informació pública, entre ells, quan pugui afectar la 
investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinàries o al 
principi d’igualtat entre les parts en els processos judicials.  
 

 
Segon.- L’objecte de la petició d’accés de la senyora consisteix en còpia de les 
diligencies policials 652543/2016 de la Guàrdia Urbana.  
 
D’acord amb la informació aportada per la Guàrdia Urbana de Barcelona, les diligencies policials de 
referencia van ser remeses al Jutjat en funcions de guàrdia, fet que es va  posar en coneixement de la 
senyora Lagarda.  
 
Per aquest motiu, i per  aplicació dels límits establerts per l’article 21 de la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, procedeix desestimar la 
petició de la senyora Lagarda, sens perjudici del seu dret a obtenir l’esmentada documentació com a 
part interessada en el procediment judicial corresponent. 
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Per tant, vista  la normativa aplicable i les consideracions esmentades, s’emet la següent PROPOSTA 
DE RESOLUCIÓ:  
 
 
DESESTIMAR la petició d’accés a la informació pública presentada per la senyora
(número de referència 2022_EXP_546), respecte a la còpia de les diligencies policials 652543/2016 
de la Guàrdia Urbana, per aplicació dels límits al dret d’accés a la informació pública previstos a 
l’article 21 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern; COMUNICAR aquesta resolució a la interessada, junt amb l’informe justificatiu.  
 

Barcelona, 24 de febrer de 2022 

 

                                                     

 
L’Assessora jurídica                                                    
 




