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Tema HABITATGES D' ÚS TURÍSTIC

Responsable Geréncia d' Urbanisme

presenta en data 7 de gener de 2020 una petició d' accés

d' informació pública a través del portal de Transparencia, en relació a una série de dades sobre

llicencies d' habitatge d' ús turístic.

Concretament es sol- licita que l' Ajuntament de Barcelona posi a disposició de la sol. licitant llistat

amb dades de contacte dels gestors o propietaris de les llicencies d' habitatge d' ús turístic.

En relació a la petició de les dades de contacte de gestors o propietari de les llicencies d' habitatge

d' ús turístic, article 4. 1 del Reglament 2016/ 679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d' abril

de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a la tractament de les dades

personals a la lliure circulació d' aquestes dades, estableix que és una dada de caracter personal

qualsevol informació referent a les persones físiques identificades o identificables.

En el mateix article s' exposa que el consentiment és qualsevol manifestació de voluntat lliure,

específica, informada inequívoca per la qual linteressat accepta, mitijangant una declaració o una

acció afirmativa clara, el tractament de dades personals que l' afecten.

Els noms dels gestors dels habitatges d' ús turístic no consta actualment com a requisit ni informació

que s' hagi d' incorporar a les autoritzacions administratives que regulen aquesta activitat i en relació

als noms dels titulars de les llicencies que es corresponen als dels propietaris, en aplicació del

Reglament UE 2016/ 679, en vigor des del 25 de maig de 2018, per tractar- se de persones físiques,

es necessari el seu consentiment per donar a conéixer el telefon, correu electrónic o qualsevol dada

de contacte a efectes de publicitat difusió.

Ates l' anterior, s' ha de desestimar la seva petició en virtut del que disposa l' article 21. 1f) de la Llei

19/ 2014, de 29 de desembre, de transparéncia, consistent en que el coneixement o la divulgació de

la informació sol- licitada comporta un perjudici per a la intimitat els altres drets privats legítims, i

subsidiariament s' ha d' inadmetre en virtut del que disposa Varticle 29. 1 b) de la LTAIPBG,

consistent en que són inadmeses a tramit les sol- licituds d' accés a la informació pública si per

obtenir la informació cal una tasca complexa d' elaboració o reelaboració, tot informant que la

Generalitat de Catalunya ha publicat una guia oficial d' establiments turístics que es pot consultar al

link https:// empresa. extranet. gencat. cat.
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