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Qüestió plantejada:
Esbrinar si existeix qualsevol impediment legal relacionat amb la Llei de
Protecció de dades o altra normativa a l’efecte de lliurar a persones no
interessades en el procediments documentació relativa a expedients
administratius ja finalitzats.
Fonaments de dret:
1. L’article 37.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, estableix
que: “Els ciutadans tenen dret a accedir als registres i als documents que formin part d’un
expedient i es trobin en els arxius administratius, sigui quina sigui la forma d’expressió,
gràfica, sonora o en imatge o el tipus de suport material en què figurin, sempre que
aquests expedients corresponguin a procediments acabats en la data de la sol·licitud”.
Per tant, en principi i com a regla general, qualsevol ciutadà té dret a accedir a
expedients administratius que corresponguin a procediments ja acabats. Però
aquest principi ha de ser matisat, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
incorpora aquestes necessàries matisasions.
En allò que importa als efectes del cas que ens ocupa, l’article 37.2 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, estableix que l’accés als documents que
contenguin dades referents a la intimitat de les persones estarà reservat a
aquestes. En aquest punt la llei es refereix a la intimitat, la protecció de la qual
ve regulada en la Llei orgànica 1/1982, d’1 de maig.
Així mateix, la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de
dades de caràcter personal, protegeix el dret a la privacitat l’objecte del qual
és, per un costat, la “història personal” del subjecte i, per altra, una sèrie de
dades que li afecten i que, degudament organitzades, permeten construir el
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perfil de la seva personalitat i fins i tot fer prediccions sobre el seu
comportament.
2. L’article 37.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, disposa que “L’exercici
dels drets que estableixin els apartats anteriors pot ser denegat quan prevalguin raons
d’interès públic, per interessos de terceres persones més dignes de protecció o quan així ho
disposi una llei, en els qual casos l’òrgan competent ha de dictar una resolució motivada”.
3. L’article 7.4 de la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil dels
drets a l’honor, intimitat personal i pròpia imatge estableix que tendran la
consideració d’intromissions il·legítimes en l’àmbit de protecció delimitat en
aquesta llei “la revelació de dades privades d’una persona o família coneguts a través de
l’activitat professional o oficial de qui els revela”.
4. L’article 115.1.k) de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, disposa que el personal funcionari al
servei de l’Administració autonòmica té dret al fet que li sigui respectada la
intimitat.

Conclusions:
Quan la pretensió sigui tenir accés a expedients que contenen dades referents a la
intimitat de les persones, i atès que l’article 37.2 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, considera més digne de protecció el dret a la intimitat i a la privacitat
d’aquestes persones que el dret a accedir i obtenir còpia d’aquests expedients és
procedent denegar al sol·licitant l’accés i còpia dels esmentats expedients.

