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RESOLUCIÓ de la sol·licitud d’accés a informació pública AIP 6/2022 del Sr. (...) 
 
 
Antecedents  
 
1.- En data 09/11/2022 es va rebre en aquesta Autoritat un escrit del Sr. (...) (en endavant, el 
sol·licitant) pel qual demanava l’accés a la següent informació: 
 
“Acceder a los análisis de riesgos, evaluaciones de impacto e informes resultantes de los 
mismos de los tratamientos de los datos «Selecció de llocs de treball» y «Gestió de recursos 
humans»”. 
 
2.- Per mitjà d’ofici de data 11/11/2022 es comunicà a la persona sol·licitant la recepció de la 
seva sol·licitud d’accés a la informació pública, així com d’altra informació preceptiva. 
 
 
Fonaments de Dret 
 
1.- És competent per resoldre la sol·licitud d’accés la directora d’aquesta Autoritat, de 
conformitat amb l’article 8 de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades i l’article 32.d) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern (LTC). 
 
2.- La sol·licitud d’accés que aquí s’analitza compleix els requisits exigits per la normativa 
aplicable (art. 18.2 de l’LTC). 
 
Com s’ha indicat als antecedents, la persona sol·licitant demanava l’accés a “los análisis de 
riesgos, evaluaciones de impacto e informes resultantes de los mismos de los tratamientos de 
los datos «Selecció de llocs de treball» y «Gestió de recursos humans»”. 
 
Analitzada la informació que és objecte de sol·licitud d’accés i la normativa aplicable, procedeix 
desestimar-la, d’acord amb les següents consideracions: 
 
2.1.- Pel que fa a la sol·licitud dels anàlisis de riscos. 
 
Aquesta Autoritat, d’acord amb el que exigeix l’article 32.1 del  Reglament (UE) 2016/679 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques 
pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes (en endavant, 
RGPD), i  la disposició addicional primera de la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals (en endavant, LOPDGDD), va dur a terme, mitjançant el 
seu encarregat del tractament (CTTI Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la 
Informació), els preceptius anàlisis de riscos en relació amb els tractaments que duu a terme, 
entre els quals s’encabeixen els que són objecte de la petició d’accés.   
 
En la mesura que l’anàlisi de riscos comporta l’estudi i anàlisi per part de l’organització de les 
dades personals que són objecte de tractament i les mesures que s’han d’aplicar per tal de 
garantir la seva seguretat i integritat, el lliurament d’aquest document comportaria, precisament, 
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allò que es pretén evitar, això és, posar en risc la informació que es tracta; i, consegüentment, 
els drets i llibertats de les persones quines dades es tracten. Permetre que terceres persones 
coneguin quines mesures concretes s’apliquen per protegir les dades personals i la forma de 
fer-ho, faria més vulnerable la seguretat del sistema i, com s’ha dit, el dret a la protecció de 
dades de les persones afectades.  
 
L’article 21.1.f) de l’LTC determina que el dret d’accés a la informació pública pot ésser denegat 
o restringit si el coneixement o la divulgació de la informació comporta un perjudici per a “la 
intimitat i els altres drets privats legítims”, i és en aplicació d’aquest límit que es desestima la 
petició formulada relativa a l’accés als anàlisis de riscos dels tractaments indicats.  
 
2.2. Pel que fa a la petició de las avaluacions d’impacte. 
 
Aquesta Autoritat va recollir en el corresponent informe l’anàlisi efectuat sobre la necessitat o 
no de practicar una avaluació d’impacte d’aquells tractaments que du a terme, concloent que 
no era necessari en el cas dels dos tractaments objecte de petició. Respecte aquests concrets 
tractaments –“Selecció i provisió de llocs de treball” (cal entendre que el sol·licitant es refereix a 
aquest tractament quan fa referència al tractament de “Selecció de llocs de treball”) i “Gestió de 
recursos humans”- cal aclarir que l’anàlisi sobre la necessitat de realitzar una avaluació 
d’impacte es va realitzar en relació amb el tractament “Gestió de recursos humans”, que 
engloba ambdós tractaments, havent-se fet aquesta distinció a efectes del Registre d’Activitats 
del Tractament per una major claredat. Dit d’una altra manera, que no es trobaríem davant de 
dues activitats de tractament diferents, sinó que ambdues es refereixen al mateix tractament 
vinculat amb la gestió de recursos humans. 
 
Doncs bé, en la mesura que no es disposa de l’avaluació d’impacte referida als tractaments 
esmentats, ja que es va determinar que no era necessària, procedeix desestimar la sol·licitud 
d’accés també pel que fa a aquesta informació. 
 
Per tot això, 
 
RESOLC 
 
Primer.- Desestimar la sol·licitud d’accés a la documentació sol·licitada. 
 
Segon.- Notificar aquesta resolució a la persona sol·licitant. 
 
Tercer.-  Publicar aquesta resolució al Portal de Transparència de l’Autoritat, prèvia dissociació 
de les dades personals,  de conformitat amb l’art. 14.3 de la Llei 19/2013.  
 
 
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa d’acord amb els articles 26.2 de la 
Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i 14.3 del Decret 
48/2003, de 20 de febrer, pel qual s’aprova l’Estatut de l’Agència Catalana de Protecció de 
Dades, es pot interposar reclamació davant la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la 
Informació Pública en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva notificació, d’acord 
amb els articles 39.1 i 42.1 de la Llei 19/2014. Alternativament, en el mateix termini d’un mes 
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podeu interposar recurs potestatiu de reposició davant la directora de l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades, d’acord amb el que preveuen els articles 38 de la Llei 19/2014 i 123 i 
següents de l’LPAC; o bé, es pot interposar directament recurs contenciós administratiu davant 
els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar de 
l’endemà de la seva notificació, d’acord amb els articles 71.4 de la Llei 19/2014 i 8, 14 i 46 de la 
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa   
 
Igualment, la persona afectada pot interposar qualsevol altre recurs que consideri convenient 
per a la defensa dels seus interessos. 
 
La directora,  

 

 

 

 


