
                                                                
                  
 

RESOLUCIÓ  núm. 2413 

Data: 4 de març de 2020  
Àrea:        Urbanisme i Sostenibilitat  
Servei:  Medi Ambient i 

Sostenibilitat   
Protecció de la Salut  

Exp. DAIP 1398/2019    

 
 

 
RESOLUCIÓ :  
 
FETS 
 
1. En data 21 de novembre de 2019 va tenir entrada al registre general una sol·licitud d’accés a la 
informació pública (SAIP) efectuada pel senyor S..P. S., per la qual i segons exposa, en virtut de la 
Llei 19/2013, de transparència estatal (LTE) i la Llei 19/2014, de transparència de Catalunya (LTC), es 
demana el següent: 
 

“Los resultados detallados de todas y cada una de las inspecciones sanitarias y/o 
higiénicas hechas en bares, restaurantes, cafeterías, discotecas, pubs, clubs, comedores, 
cafeterías y bares de hospitales, clínicas y otros centros médicos, centros públicos, 
centros educativos (colegios, universidades, colegios mayores, institutos, guarderías...) y 
otros locales de restauración o alimentación de la ciudad (cualquier tipo de local o lugar 
con su epígrafe de actividad que el ayuntamiento realice inspecciones higiénico-sanitarias 
y que el local distribuya comida al consumidor final) entre enero de 2016 y junio de 2019, 
ambos meses incluidos. Pido que la información para cada inspección incluya: tipo de local 
donde se ha hecho (bar, restaurante, discoteca...), nombre del local, epígrafes de actividad 
del local, fecha de la inspección, dirección del local, año de apertura del local, sobre qué 
era la inspección, si era programada o por qué se realizaba sino, resultado de la 
inspección (favorable, favorable condicionado, desfavorable, suspenso, aprobado...), las 
deficiencias o incumplimientos encontrados detallados todos ellos en la categoria más 
concreta existente, la puntuación obtenida en el sistema de valoración de las inspecciones 
municipales que se realizan, el riesgo o frecuencia con que se categoriza ese local para 
futuras inspecciones, si las inspecciones han propuesto sanciones a ese local, si las ha 
acabado habiendo y cuales han sido (fecha, motivo y cuantía). Del mismo modo, solicito 
saber el número de locales cerrados por la Administración, la fecha en qué se cerró, el por 
qué y el nombre y dirección del local. Solicito también copia del protocolo de inspección de 
este tipo de locales (bares, restaurantes y otros locales de restauración) por parte del 
Ayuntamiento. 
Cabe mencionar que se trata de información pública para la rendición de cuentas, tal y 
como ha amparado en diversas ocasiones el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno 
ante reclamaciones realizadas tras pedir los mismos datos pero a otros Ayuntamientos. 
Como ejemplo se puede ver la resolución del Consejo RT 0376/2018. 
Además, el Ayuntamiento de Barcelona y el de Madrid, por ejemplo, ya han facilitado esta 
información tras solicitudes de acceso a la información pública parecidas. Recuerdo 
también que solicito los datos en formato abierto tipo base de datos como puede ser .csv o 
.xls y que en caso que no se me pueda aportar toda la información solicitada existe el 
derecho de acceso a la información de forma parcial, ambas cosas amparadas en los 
criterios interpretativos del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.” 
 

2. En data 23 de desembre de 2019 s’informa sobre la SAIP rebuda, així com del seu dret a 
presentar-ne al·legacions, a diversos gremis d’alimentació com a entitats representatives dels 
titulars dels establiments que poden veure afectats els seus drets i i interessos, en aplicació de 



 

l’article 31 de la LTC. El termini per presentar aquestes al·legacions finalitzava el 31 de gener de 
2020.  

 
3. En data 27 de gener de 2020 la Federació de Gremis Detallistes de productes Alimenticis i 
Associacions de Mercats de Catalunya presenta al·legacions al registre d’aquest Ajuntament. 
 
4. En data 3 de febrer de 2020 es dóna resposta a les al·legacions presentades.  
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Possible afectació a tercers (article 31 LTC).  
 
D’acord amb l’article 31 LTC, tal i com us van informar, es va traslladar la vostra petició a tots aquells 
que poguessin resultats afectats els seus drets o interessos, mitjançant la notificació a diverses 
entitats representatives, davant de la impossibilitat de fer-ho de forma individualitzada. 
 
2. Dades personals especialment protegides (article  23 LTC i articles 10 i 27 de la Llei Orgànica 
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades per sonals i garantia de drets digitals 
(LOPDGDD). 
 
D’acord amb l’article 23 LTC, la SAIP ha de ser denegada si la informació que es vol obtenir conté 
dades relatives a la comissió d’infraccions administratives, per tractar-se de dades personals 
especialment protegides. Per salvar aquesta previsió legal s’hauria de donar trasllat a tots els afectats 
per les inspeccions sanitàries i obtenir el seu consentiment, individualitzat, a la cessió de les dades.  
 
No és viable fer aquest trasllat de forma individualitzada a tots els afectats i tampoc l’anonimització de 
la informació, donat que, per tipus d’inspeccions a les que fa referència, concretar de la ubicació dels 
locals permet fàcilment la identificació de les persones afectades pels procediments d’inspecció. Fins i 
tot facilitar la informació a nivell de zona d’inspecció suposa un risc, ja que si només s’ha inspeccionat 
un únic establiment d’una activitat determinada es podria obtenir la informació relativa a la persona 
física responsable de l’eventual infracció. 
 
D’acord amb l’exposat procedeix desestimar la SAIP en els aspectes referits al detall de les dades de 
les inspeccions, donat que resulta incompatible amb el disposat a l’article 23 de la LTC. 
 
Així mateix, els articles 10 i 27 de la LOPDGDD també estableixen límits en el tractament de les 
dades de naturalesa penal, així com de les dades relatives a infraccions i sancions administratives, 
que justifiquen la desestimació de part de la petició. 
 
3. Facilitar informació respecte inspeccions sanità ries entra en contradicció amb l’article 21.1.b   
LTC; l’article 8 del Reglament UE 2017/625 i l’arti cle 14 LTE.  

Des del passat 14 de desembre de 2019 és d’aplicació el Reglament (UE) núm. 2017/625, de 15 de 
març de 2017, del Parlament europeu i del Consell, que estableix les normes comunes per als 
controls oficials de la Unió Europea (UE), per garantir que la legislació relativa a la cadena 
agroalimentària s'aplica i es compleix correctament. 
 
L’article 8.1 d’aquest Reglament disposa que “Les autoritats competents han de garantir que, d'acord 
amb l'apartat 3, no es divulgui a tercers  la informació obtinguda en l'exercici de les seves funcions en 
el context dels controls oficials i altres activitats oficials que, per la seva naturalesa, estiguin 
emparades pel secret professional d'acord amb la legislació nacional o de la Unió.”  L’apartat 3 
d’aquest article 8 fa referència a “un interès públic superior” que no existeix en el supòsit de fet que 
planteja la SAIP. 
 
L’article 21.1.b de la LTC preveu l’aplicació del límit d’accés a la informació pública quan aquesta 
afecta a la investigació o sanció d’infraccions administratives, com és cas de les inspeccions. 
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Així mateix, l’article 14.1 de la Llei 19/2013 de transparència estatal (LTE), contempla un parell de 
límits que resulten d’aplicació a la sol·licitud que es resol. Aquesta Llei bàsica estableix que “El 
derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para:  
(...) 
 g) Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control. 
h) Los intereses económicos y comerciales.” 
 
Es produeix afectació d’aquests límits previstos a la LTE, donat que facilitar la informació requerida 
amb el detall que es demana interfereix en els possibles expedients i, perquè les dades demanades 
en aquest nivell de precisió permet, com s’ha argumentat, la identificació dels titulars de les activitats i 
pot afectar els seus interessos econòmics i comercials.  
 
4. Inadmissió parcial donat l’abast de la informaci ó sol·licitada (article 29.1.b LTC).  
 
La tasca que implicaria la resposta a la SAIP és inabastable i suposaria un col·lapse que paral·litzaria 
el funcionament ordinari del Servei de Salut Pública municipal, per diverses raons, de les que 
destaquem:  
 
- El gran volum de l’activitat realitzada durant el període respecte del que es demana informació, des 
del 2016 a juny de 2019. 
 
- La forma en què l’Ajuntament té documentades les inspeccions sanitàries no permet extreure dades. 
 
La informació sol·licitada només es podria extreure per inspecció, una per una, i, donat el volum, és 
evident que l’obtenció de les dades referides a les actes d’inspecció esdevé molt complexa i costosa, 
motiu pel qual resulta d’aplicació l’article 29.1.b de la LTC i la conseqüent inadmissibilitat de la 
sol·licitud en els aspectes de detall que requereix, perquè atendre-la suposa una tasca laboriosament 
complexa d’elaboració i reelaboració. 
Sens perjudici de l’anterior, sí que és possible, facilitar el protocol d’inspecció utilitzat en els 
establiments de restauració i dades d’activitat  totals. 
 
Vist el marc normatiu esmentat i la informació de la que es disposa, resulta possible facilitar 
únicament la data de les inspeccions realitzades en el període sol·licitat, el tipus de l’activitat 
inspeccionada i l’epígraf amb el que consta donada d’alta al cens d’activitats.  
 
En data 3 de març de 2020 el director de serveis de Medi Ambient ha emès informe i ateses les 
atribucions que tinc conferides pel decret d’Alcaldia presidència número 5.764, de 18 de juny de 2019,      
 
RESOLC 
 
PRIMER.- ESTIMAR EN PART la sol·licitud d’accés a la informació pública efectuada pel senyor S. P. 
S. i registrada a l’Ajuntament de Terrassa el  21 de novembre de 2019, i facilitar la informació de què 
es disposa en exercici de les seves competències. En concret, es resol LLIURAR  al sol·licitant la 
següent informació: 
- Protocol d’inspecció dels establiments de restauració.  



 

- La relació d’inspeccions efectuades en el període sol·licitat, el tipus d’activitat inspeccionada i 

l’epígraf de l’activitat en el casos que hi consti al cens d’activitats.  
 
SEGON.- DESESTIMAR la resta de la sol·licitud en els termes plantejats, per la seva afectació a 
informació relativa a la comissió d’infraccions administratives i a dades personals de tercers 
especialment protegides, tenint en compte la manca de viabilitat per obtenir autorització 
individualitzada de cadascun dels afectats, i pel volum de dades sol·licitades, donat que atendre-la 
suposaria una tasca complexa d’elaboració i reelaboració que implicaria el col·lapse del funcionament 
ordinari del Servei de Salut Publica. 
 
TERCER.- NOTIFICAR a la persona interessada el contingut d’aquesta resolució i els recursos que 
corresponguin. 
 
El regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat i Energ ia 
 
 
 
 
 
Carles Caballero i Peña  


