
 
Educació. Protecció de dades de caràcter personal. Dret d’accés als arxius, 
registres i documents de les AAPP 
 
 
 
 
 
 
Em dirigeixo a vostè per informar-vos, de conformitat amb l’article 19 del Reglament del 
Síndic de Greuges Municipal de Sabadell, sobre la resolució de la queixa que  el senyor 
.... va presentar a l’Oficina del Síndic de Greuges Municipal de Sabadell adduint la seva 
disconformitat amb el procés de preinscripció escolar i matrícula de l’alumnat als centres 
educatius per al curs 2009-2010. L’esmentat senyor al·legava que als seus fills no els 
havia tocat cap de les sis escoles que van triar com a opció i, concretament, estaven molt 
descontents perquè no els havia tocat l’escola triada en primera opció, havent quedat en 
tercer i quart lloc de la llista d’espera. El senyor ... tenia sospites que s’havien produït 
fraus en alguns empadronaments per tal de poder accedir a l’esmentada escola i, per 
aquest motiu, havia sol·licitat tant a la Generalitat de Catalunya com a l’Ajuntament de 
Sabadell, que és qui té delegada la competència en matèria de preinscripció i admissió 
d’infants als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics, poder accedir a la 
informació dels noms de tots/es els/les sol·licitants de preinscripció per al curs de P3 a 
l’escola en qüestió i, així, poder comprovar la veracitat de les dades aportades referents 
al domicili familiar. 
 
Transcorregut un any, no s’ha aconseguit aquest accés i tampoc una resolució o resposta 
de cap de les dues Administracions en què es motivi aquesta denegació de forma clara, 
limitant-se a dir que els llistats d’admesos ja es van publicar en el seu moment en el 
taulell d’anuncis del centre.  
 
Vista la situació, he considerat oportú que l’Agència Catalana de Protecció de Dades, 
com a garant del dret a la intimitat regulat per la LOPD, i també coneixedora dels continus 
conflictes d’aquest dret amb el dret d’accés a la informació pública, regulat per la Llei 
30/92, es pronunciï sobre el dret del senyor Pérez a poder accedir a aquesta informació i 
de si aquest xoca o no amb el dret a la intimitat i, per tant, de si aquest accés estaria 
vulnerant Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals. 
 
Així, en data 20 de setembre de 2010, vaig rebre el dictamen de l’Agència Catalana de 
Protecció de Dades (ref. CNS-31/2010), en que es conclou el següent: 
 
 
 
“Conclusions 
 
 

1. El lliurament a un ciutadà del llistat d’alumnes admesos en un centre escolar 
concertat en relació al curs P3, concretament les dades relatives a nom, cognoms 
i dades d’empadronament d’aquests, constitueix una comunicació de dades. 

 
2. La comunicació de dades personals contingudes en un expedient administratiu 

troba la seva habilitació legal en l’article 35 de la LRJPAC, sempre que la persona 
que ho sol.licita tingui la condició d’interessat en el procediment d’acord amb 
l’article 31 de la LRJPAC. 
 



El ciutadà que ha format part d’un procediment selectiu, en aquest cas, per mitjà 
de la preinscripció del seu fill en un centre escolar determinat, tindria la 
consideració de persona interessada en aquell procediment administratiu i com a 
tal, hi podria tenir accés (art. 35 LRJPAC). 
 

3. No obstant això, si es volgués trobar l’habilitació legal en l’art. 37 de la LRJPAC, 
que regula l’accés per part dels ciutadans als expedients administratius, en trobar-
nos davant d’un expedient que conté dades nominatives, l’apartat 3 de l’article 
esmentat, estableix com requisit per aquest accés, que s’acrediti un interès directe 
i legítim, interès que com ja s’ha exposat, posseeix el ciutadà objecte de la 
present consulta. 

 
4. Les dades contingudes en els expedients de preinscripcions escolars, relatives a 

nom, cognoms, i a l’empadronament dels alumnes que han accedit a un centre 
escolar per al curs P3, no es poden considerar dades reservades de la vida de les 
persones, relatives a una esfera íntima, àmbit propi i reservat del coneixement 
dels demés, no gaudint per tant de la consideració de dades íntimes, si bé, el 
mateix expedient pot contenir dades relatives a la intimitat de les persones com 
ara circumstàncies personals o familiars. En aquest cas, l’òrgan responsable 
d’aquestes dades podrà atorgar l’accés sense necessitat de donar a conèixer les 
altres dades que conformen l’expedient administratiu i que podrien ser 
considerades dades íntimes”.  

 
Per tot això, he estimat  la seva queixa i sol·licito  a l’Ajuntament de Sabadell que, seguint 
el criteri del màxim òrgan garant del dret a la intimitat, permeti l’accés del Sr. ... a les 
dades relatives als noms, cognoms i a l’empadronament dels nens/es preinscrits a 
l’Escola ... de Sabadell per al curs 2009-2010 contingudes en el corresponent expedient, 
en el cas que aquest, l’Ajuntament de Sabadell, en sigui l’òrgan responsable. A més, 
recomano  que l’Ajuntament de Sabadell adopti les mesures oportunes per aplicar el 
criteri de l’APDCAT en futures peticions d’accés que tinguin les mateixes característiques. 
 
Finalment, us informo que posaré en coneixement del Síndic de greuges de Catalunya el 
contingut de l’esmentat dictamen de l’Agència. 
 
Quedo a la vostra disposició per qualsevol aclariment que necessiteu i us agraeixo la 
confiança dipositada en aquesta institució. 
 
 
Atentament, 
 
 
 
 
Josep Escartín i Laurito 
Síndic municipal de greuges 
 
Sabadell,  1 de octubre de 2010 
 
 
 
 
 


