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DECRET
Assumpte: Sol·licitud del S r Juan Pablo Magro Muñoz, de data 22 d´agost de 2021, d’accés a la
informació públic a. (E-08121-2021-041050)
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Relació de fets
1.

En data 22 d´agost de 2021 el Sr. JUAN PABLO MAGRO MUÑOZ, presenta escrit en format telemàtic
mitjançant el qual, a l’empara del que dis posen els articles 18 i següents de la Llei 19/2014, del 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, sol·licita que li s igui tramés la
següent informació en format electrònic (pdf):


Que per idenficar als productors de l'acte delictius sol.licito:

1) llista de matricules de vehicles sancionats per estacionament indegut en la z ona restringida al
TAXIS de la parada de taxi ubicada en la Muralla del Sant Llorenç el dia 19 d'agost entre les 12 hores
i les 14 hores.
2) llista de mat ricules de vehicles sancionats per accés indegut a la z ona cent re , càmera localitzada
en la plaç a de les Tereses que controla l'accés al transit al carrer Sant Josep.
3) Que la informació descrita en els punts 1 i 2 d'aquesta sol.licitut sigui traslladada a la Direcció
general de la Policia per a facilitar la investigació del fet delictiu.
2.

En dat a 10 de setembre de 2021 es deriva la sol·licitud a la Direcció de Seguretat, Civisme i
Convivència, que és la unitat que disposa de la informació sol·licitada.

3.

En data 10 de setembre de 2021, es tramet escrit al Sr. Juan Pablo Magro Muñoz, acusant recepció de
la seva sol·licitud en compliment del que preveu l’article 27.5 de la Ll ei 19/ 2014, del 29 de desembre,
de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Fonaments de dret
L'article 4.1 del Reglament (UE ) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d'aquestes dades, defineix les dades personals com tota informació sobre una persona física identificada
o identificable; es considerarà persona física identificable tota persona la identitat de la qual es pugui
determinar, directament o indirecta, en particular mitjançant un identific ador, com ara un nom, un número
d'identificació, dades de localització, un identificador en línia o un o diversos elements propis de la
identitat física, fisiològic a, genètica, psíquica, econòmica, cultural o social d'aquesta persona.
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En aquest sentit, l'Agència Espany ola de Protecció de Dades s'ha pronunciat en una de les seves recents
resolucions (Procediment sancionador Nº PS / 00382/ 2018) indicant que les matrícules dels vehicles
proporcionen als responsables del t ractament una informació que permet identificar, directament o
indirecta, a les persones físiques titulars dels vehicles que circulen per la zona vídeo vigilada o, si escau,
als conductors dels mateixos.
L’article 23 de la Llei 19/ 2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern, regula les dades personals especialment protegides i diu que les sol ·licituds d’accés a la
informació pública han d’ésser denegades si la informació que es vol obtenir conté dades personals
especialment protegides, com ara les relatives a la ideologia, l’afiliació sindical, la religió, les creences,
l’origen racial, la salut i la vida sexual, i tamb é les relatives a la comissió d’infraccions penals o
administratives que no comportin l’amonestació pública a l’infractor, llevat que l’afectat hi cons enti
expressament per mitjà d’un escrit que ha d’acompanyar la sol·licitud.
L’art. 18.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern, reconeix el dret de les persones d’accedir a la informació pública.
L’art. 2 b) de la Llei 19/2014 estableix que, als efectes d’aquesta llei, és informació pública la informació
elaborada per l’Administració i la que aquesta t é en el s eu poder com a conseqüència de la seva activitat
o de l’exercici de les seves funcions.
En virtut de les competències delegades per decret d’alcaldia núm. 4705/2020 de 9 de juliol,

RESOLC
PRIMER- Denegar la sol·licitud efectuada pel senyor Juan Pablo Magro Muñoz, de data 22 d´agost de 2021
d’accés a la informació pública. (E-08121-2021-041050)
Atès el contingut dels articles 4. 1 del Reglament (UE ) 2016/679 del P arlament i del Consell, de 27 d'abril de
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d'aquestes dades i 23 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, ambdós transcrits a l’apartat
fonaments de dret del present informe, les matrícules dels vehicles són dades de caràcter personal
susceptibles de la prot ecció de la normativa de protecció de dades i les dades relatives a la comissió
d’infraccions administratives en matèria de trànsit són dades especialment protegides; per això, es considera
que les sol·licituds del senyor Magro núm.1) i 2) d’accés a llistat de vehicles sancionats per infracció de
trànsit s’haurien de denegar en cas que s’haguessin formulat les denúncies corres ponents; si bé, tal i com es
fa constar a l’apartat ant ecedents de fet del present informe, no consten denúncies per infracció de trànsit
formulades el dia 19 d’agost de 2021 entre les 12:00 h i les 14:00 h a la Muralla de S ant Llorenç de Mataró,
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ni les càmeres ubicades en l’accés al c. de S ant Josep des de la plaça de les Tereses estan destinades a la
denúncia d’infraccions en matèria de trànsit.
Respecte la sol·licitud del senyor Magro núm. 3, és la Direcció General de la Policia o altra òrgan
administratiu o judicial qui ha de sol·licitar la informació que estimi oportuna mitjançant ofici al servei de la
Policia Local de Mataró; en el cas que ens ocupa, d’ac ord amb l’informe de l’enginyer de mobilitat que es
transcriu a l’apartat ant ecedents de fet del present informe, en data 27 d’agost de 2021 es va facilitar a la
Unitat de S uport d’Investigació de la Policia Local llistat de matrícules i enregistrament d’imatges entre les
10:00 h i les 14:00 h del dia 19 d’agost de 2021.
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