
Departament de TransparerdepiEmmas ir detkaesparénciaA
Ajuntament Gerencia d'Area d'Adirda 20896 7dor2036Digital cis paria! Esp

za de Barcelona

Núm. d'expedient: DA-2020-0159

Sol:licitant: *********************

Assumpte: Resolució de la sol-licitud d'accés a la informació pública efectuada pel Sr.

*********************, a /empara de Varticle 34.4 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de

transparéncia, accés ala informació pública bon govern.

ANTECEDENTES DE FET

l.- En data 16 d'abril de 2021, el Sr. ********************* va efectuar sol-licitud d'accés a la

informació pública a l'Ajuntament de Barcelona.

Concretament sol-licitava la seguent informació:

"Informació que es solicita Solicito tenir accés a la informació sobre els radars fixos

a les vies de Barcelona gestionats perl'Ajuntament. En concret:

1) Situació concreta de cadascun (longitud latitud)

2) Quantitat de sancions imposades anualment a cadascun d'ells, entre 2015 2020

3) Quantitat de sancions imposades anualment a cadascun d'elis a ciutadans de fora de

l'Estat, entre 2015 2020

4) Quantitats recaptades anualment per sancions a cadascun d'ells, entre 2015 2020

5) Quantitat de sancions imposades anualment pendents de cobrar ingressos que

representarien, entre 2015 2020

6) Quantitat de sancions inposades anualment a ciutadans de fora de l'Estat pendents de

cobrar ingressos que representarien, entre 2015 2020

7) Punts retirats anualment a causa de sancions a cadascun d'ells, entre 2015 2020

Format Full de cálcul"

ll.- En data 19 d'abril de 2021, el Sr. ********************* va efectuar una nova sol-licitud

d'accés a la informació pública a l'Ajuntament de Barcelona, per la qual demanava l' anul-lació

de lanterior que es tramités únicament la última.

En aquesta segona sol:-licitud demanava la seguent informació:

"Aquesta petició anul-la la sol-licitud amb identificador 60892574-41 feta per mi mateix

el 16 d'abril, no prou precisa.

Informació que es sol-licita Sol-licito tenir accés a la informació sobre els radars fixos a les vies

de Barcelona gestionats perl'Ajuntament. En concret:

1) Situació concreta de cada radar (longitud latitud)

2) Quantitat de sancions imposades anualment a cada radar, entre 2015 2020

3) Quantitat de sancions imposades anualment a cada radar a ciutadans que no

resideixen a l'Estat, entre 2015 2020

4) Quantitats recaptades anualment per sancions a cada radar, entre 2015 2020
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5) Quantitat de sancions imposades anualment i pendents de cobrar i ingressos que 

representarien, entre 2015 i 2020 

6) Quantitat de sancions imposades anualment a ciutadans que no resideixen a l'Estat 

pendents de cobrar i ingressos que representarien, entre 2015 i 2020 

7) Punts retirats anualment a causa de sancions a cada radar, entre 2015 i 2020 

Format : Full de càlcul” 
 
III.- El punt 1 de la sol·licitud fou derivat a la Gerència de Mobilitat i Infraestructures, que és la 
responsable de la seva tramitació. 
 
IV.- Els punts 2, 4 i 5 de la sol·licitud foren derivats a l’Institut Municipal d’Hisenda, que és el 
responsable de la seva tramitació. 
 
V.- Els punts 3 i 6 de la sol·licitud foren derivats a la Prefectura de la Guàrdia Urbana, que és la 
responsable de la seva tramitació. 
 
VI.- El punt 7 de la sol·licitud ha estat derivat a la Direcció General de Trànsit, que és 
l’administració responsable de la seva tramitació. 
 
FONAMENTS JURÍDICS  
 
I.- Tal i com disposa la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la 
Informació Pública i Bon Govern, en endavant 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 endavant la Instrucció, a fi de fer efectives les previsions legals 
establertes per la Llei de Transparència a l’Ajuntament de Barcelona. 
 
III.- Tal i 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 d’Agenda 2030, Transició 
Digital i Esports.  
 
IV.- En relació a la sol·licitud d’accés a la informació pública relativa a la Situació concreta de 
cada radar (longitud i latitud), s’interessa la seva estimació, essent que la informació 
sol·licitada es lliura a continuació:   
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Per tan no es pot atorgar l’accés a aquesta part de la informació perquè seria d’aplicació la 
causa d’inadmissió prevista en l’article 29. 1. b) de la LTAIPBG, atès que es tractaria d’una tasca 
complexa d’elaboració. 
 
L’article 29.1.b) de la LTAIBG disposa que: 
  

29.1 Són inadmeses a tràmit les sol·licituds d’accés a la informació pública en els 
supòsits següents:  
 
 b) Si per a obtenir la informació que demanen cal una tasca complexa d’elaboració o 
reelaboració. En aquest cas, es pot donar la informació de manera desglossada, amb la 
audiència prèvia del sol·licitant.     
 
La Comissió de Garantia del dret d’Accés a la Informació Pública s’ha pronunciat en reiterades 
ocasions estimant que el dret d’accés a informació empara una certa tasca d’elaboració per 
part de l’Administració a partir de les dades públiques de què disposa, perquè l’LTAIPBG 
supera i desborda l’àmbit d’accés restringit per la legislació de procediment administratiu als 
documents preexistents i integrants dels expedients administratius, tot ampliant-lo al 
concepte d’informació pública, que comprèn els documents però també les dades que són en 
poder de l’Administració.  
 
D’acord amb això, és exigible a l’Administració una certa tasca d’elaboració o de tractament 
per a l’extracció d’aquestes dades que consten a registres o arxius; ara bé, aquesta tasca 
d’elaboració no pot ser desproporcionada o excessiva, tenint en compte que es duu a terme 
amb personal públic.   
 
El dret d’accés no empara exigir a l’Administració que elabori expressament informació per 
atendre’l, especialment si la informació demanada conté elements valoratius o interpretatius.  
 
En conseqüència, el que pot ser motiu d’inadmissió no és la necessitat d’elaboració o 
reelaboració que requereixi a l’Administració facilitar la informació sol·licitada, sinó el fet que 
aquesta tasca sigui complexa. 
 
El concepte que esdevé, doncs, determinant per poder al·legar la concurrència d’aquesta causa 
d’inadmissió és el de la complexitat (en l’elaboració o reelaboració de la informació 
sol·licitada).  
 
VI.- En relació a la sol·licitud d’accés a la informació pública relativa a la Quantitat de sancions 
imposades anualment a cada radar a ciutadans que no resideixen a l'Estat, entre 2015 i 2020, 
la Prefectura de la Guàrdia Urbana informa en el sentit que no es pot facilitar la informació 
sol·licitada  atenent a que amb els sistemes d’informació existents no es poden discriminar les 
denúncies per cap dada personal de la persona infractora, per tan no es pot distingir entre 
conductor resident i/o no resident, tal i com es sol·licita.  
 
La informació que es sol·licita no existeix, de conformitat amb el que estableixen els articles 2 i 
18 de la LTAIBPG, atès a que la informació que es sol·licita és inexistent.  
 
L’article 2.b) de la LTAIPBG disposa que: 
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b) Informació pública: la 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 aqueta 
llei. 
 
L’article 18.1 de la LTAIPBG disposa que:  

 
Les persones tenen el dret d’accedir a la informació pública, a què fa referència l’article 

2.b), a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment 
constituïda.  
 
Si la informació sol·licitada no existeix, no pot ser objecte del dret d’accés a la informació 
pública, els articles 2 i 18 de la LTAIPBG preveuen que el dret d’accés a la informació pública es 
pot exercir en relació amb informació que sigui a mans de l’Administració, i no es pot 
pretendre que amb el dret d’accés es pugui obligar a les Administracions públiques a elaborar 
documents inexistents.  
 
En aquest sentit la Resolució de la GAIP 234/2017, de 12 de juliol que estableix que: 

 
“Si aquesta informació no existeix, no pot ser objecte d’accés a la informació pública, ja 

que com estableixen els articles 2 i 18 LTAIPBG, aquest dret només est pot exercir en relació a 
la informació que sigui a mans de l’Administració.“  
 
VII.- En relació a la sol·licitud d’accés a la informació pública relativa a Quantitats recaptades 
anualment per sancions a cada radar, entre 2015 i 2020, l’Institut Municipal d’Hisenda informa 
en el sentit d’interessar l’estimació de la part de la sol·licitud relativa als anys 2018, 2019 i 
2020, essent que la informació sol·licitada serà lliurada en format electrònic i en el termini que 
preveu l’article 36.1 de la LTAIPBG.  
 
Així mateix, l’Institut Municipal d’Hisenda informa en el sentit de desestimar la part de la 
sol·licitud relativa als anys 2015, 2016 i 2017, de conformitat amb allò que disposa l’article 
29.1. b) de la LTAIPBG, LTAIPBG, atenent a que per la obtenció de la informació sol·licitada cal 
una tasca complexa d’elaboració o reelaboració, i pels mateixos arguments que consten en el 
fonament jurídic V. 
 
VIII.- En relació a la sol·licitud d’accés a la informació pública relativa a la Quantitat de sancions 
imposades anualment i pendents de cobrar i ingressos que representarien, entre 2015 i 2020, 
l’Institut Municipal d’Hisenda informa en el sentit d’interessar l’estimació de la part de la 
sol·licitud relativa als anys 2018, 2019 i 2020, essent que la informació sol·licitada serà lliurada 
en format electrònic i en el termini que preveu l’article 36.1 de la LTAIPBG.  
 
Així mateix, l’Institut Municipal d’Hisenda informa en el sentit de desestimar la part de la 
sol·licitud relativa als anys 2015, 2016 i 2017, de conformitat amb allò que disposa l’article 
29.1. b) de la LTAIPBG, LTAIPBG, atenent a que per la obtenció de la informació sol·licitada cal 
una tasca complexa d’elaboració o reelaboració, i pels mateixos arguments que consten en el 
fonament jurídic V. 
 
IX.- En relació a la sol·licitud d’accés a la informació pública relativa a la Quantitat de sancions 
imposades anualment a ciutadans de fora de l'Estat pendents de cobrar i ingressos que 
representarien, entre 2015 i 2020, la Prefectura de la Guàrdia Urbana informa en el sentit que 
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no es pot facilitar la informació sol:licitada atenent a que amb els sistemes d'informació

existents no es poden discriminar les denúncies per cap dada personal de la persona

infractora, per tan no es pot distingir entre ciutadans de dins forma de Estat, tal i com es

sol-licita.

La informació que es sol-licita no existeix, de conformitat amb el que estableixen els articles 2.i

18 de la LTAIBPG, tal icom s'ha argumentat en el fonament jurídic VI.

X.- De les garanties d'accés a la informació pública.

A tenor de lo establert en Varticle 38 segúents de la Llei 19/2014 il'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'órgan que la dictada, en el termini d'un mes a

comptar des del dia segúent 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'endema de la corresponent notificació. No obstant, contra la

desestimació expressa o tácita 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 Varticle 42 de la Llei 19/2014.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

En virtut dels Antecedents Fonaments Jurídics descrits procedeix:

PRIMER.- ESTIMAR PARCIALMENT la sol-licitud d'accés a la informació pública formulada pel

Sr. *********************, en virtut del que disposa l'article 34.2 de la LTAIPBG, en el sentit de:

1 Estimar la sol-licitud d'accés a la informació pública relativa a la Situació concreta de

cadascun (longitud latitud), essent que la informació sol:-licitada ha estat lliurada

juntament amb aquesta proposta de resolució.

Estimar la sol-licitud d'accés a la informació pública relativa a la Quantitat de sancions

imposades anualment a cadascun d'elis els anys 2018, 2019 2020, essent que la

informació sol-licitada sera lliurada en format electrónic en el termini que preveu

article 36.1 de la LTAIPBG.

Inadmetre la sol-licitud d'accés a la informació pública relativa a la Quantitat de

sancions inposades anualment a cadascun d'ells els anys 2015, 2016 2017, en virtut

del que disposa l'article 29.1.b) de la LTAIPBG, consistent en que són inadmeses a

trámit les sol-licituds d'accés a la informació pública si per obtenir la informació cal una

tasca complexa d'elaboració o reelaboració.

Desestimar la sol-licitud d'accés a la informació pública relativa a la Quantitat de

sancions imposades anualment a cadascun d'els a ciutadans de fora de l'Estat, entre

2015 2020, de conformitat amb el que estableixen els articles 2 18 de la LTAIBPG,

atés a que la informació que es sol-licita és inexistent.
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Estimar la sol-licitud d'accés a la informació pública relativa a les Quantitats recaptades

anualment per sancions a cadascun d'ells, els anys 2018, 2019 2020, essent que la

informació sol-licitada será lliurada en format electrónic en el termini que preveu

l'article 36.1 de la LTAIPBG.

Inadmetre la solicitud d'accés a la informació pública relativa a les Quantitats

recaptades anualment per sancions a cadascun d'ells, els anys 2015, 2016 2017, en

virtut del que disposa l'article 29.1.b) de la LTAIPBG, consistent en que són inadmeses

a trámit les sol-licituds d'accés a la informació pública si per obtenir la informació cal

una tasca complexa d'elaboració o reelaboració.

Estimar la sol-licitud d'accés a la informació pública relativa a la Quantitat de sancions

imposades anualment pendents de cobrar ingressos que representarien, els anys

2018, 2019 2020, essent que la informació sol:licitada sera lliurada en format

electrónici en el termini que preveu l'article 36.1 de la LTAIPBG.

Inadmetre la sol-licitud d'accés a la informació pública relativa a la Quantitat de

sancions imposades anualment pendents de cobrar ingressos que representarien, els

anys 2015, 2016 2017, en virtut del que disposa article 29.1.b) de la LTAIPBG,

consistent en que són inadmeses a trámit les sol-licituds d'accés a la informació

pública si per obtenir la informació cal una tasca complexa d'elaboració o reelaboració.

Desestimar la sol-licitud d'accés a la informació pública relativa a la Quantitat de

sancions imposades anualment a ciutadans de fora de l'Estat pendents de cobrar i

ingressos que representarien, entre 2015 2020, de conformitat amb el que

estableixen els articles 2 18 de la LTAIBPG, atés a que la informació que es sol:licita és

inexistent.

SEGON.- NOTIFICAR la present resolució al Sr. *********************.

Barcelona, a 1 de juny de 2021

Técnica Superior en Dret

Maria Roser

Vaque

Pons DNI

(AUT)

Roser Vaqué Pons




