
 

 

1 
 

CNS 68/2015 

    
 
Dictamen en relació amb una consulta sobre una sol·licitud d’accés a informació 
continguda en l’expedient d’un concurs general de provisió de llocs de treball 
 
 
Es presenta davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades un escrit en què sol·licita a 
l’Autoritat l’emissió d’un dictamen en relació amb la possibilitat de proporcionar còpia de 
la informació aportada pels participants en un concurs general de provisió de llocs de 
treball del cos superior i, en concret, còpia dels documents acreditatius de requisits, 
mèrits i capacitats d’aquests participants.     
 
També se sol·licita el parer d’aquesta Autoritat sobre la possibilitat de facilitar, en el sí 
d’aquests concursos generals de provisió, còpia de la informació relativa a la valoració 
detallada que la Comissió d’Avaluació realitza dels mèrits dels concursants.   
 
Analitzada la petició, i vist l’informe de l’Assessoria Jurídica, es dictamina el següent. 
 

 
I 

 
(...) 

 
II 
 

Des del punt de vista de la protecció de dades personals, facilitar l’accés a la informació 
personal continguda en l’expedient del concurs general de provisió de llocs de treball a 
què s’ha fet referència, de manera que es permeti la identificació directa o indirecta de les 
persones que hi han participat, constitueix una cessió de dades (article 3.i) de la Llei 
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal 
(LOPD)) que, com a tal, s’ha de sotmetre al règim previst, amb caràcter general, per a les 
cessions o comunicacions de dades a l’LOPD. 
 
L’article 11.1 de l’LOPD estableix que “les dades de caràcter personal objecte del 
tractament només poden ser comunicades a un tercer per al compliment de finalitats 
directament relacionades amb les funcions legítimes del cedent i del cessionari amb el 
consentiment previ de l’interessat”.  
 
El mateix article disposa, en el seu apartat 2, que el dit consentiment no és necessari 
quan, entre d’altres excepcions, la cessió està autoritzada per una llei o norma amb rang 
de llei (lletra a). 
 
Per la informació de què es disposa, en el present cas l’accés examinat sembla 
emmarcar-se en el sí del tràmit de què disposen les persones interessades, d’acord amb 
les bases de la convocatòria del dit concurs general, per formular al·legacions a la 
proposta provisional d’adjudicació de places.  
 
Tenint en compte, per tant, que l’accés se sol·licita en relació amb informació que consta 
en un expedient administratiu en tràmit cal fer menció, com a possible habilitació legal 
d’aquest accés, a la legislació sobre règim jurídic i procediment administratiu, tal com 
s’exposa a continuació. 
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III 
 
La disposició addicional primera de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació i bon govern, estableix que “l’accés dels interessats als documents 
dels procediments administratius en tràmit es regeix pel que determina la legislació sobre 
règim jurídic i procediment administratiu.” 
 
En el cas que ens ocupa i per la informació de què es disposa, la persona sol·licitant de 
l’accés té la condició de persona interessada en el procediment de provisió de llocs de 
treball (article 31.1.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC)), atès que, en 
la mesura que ha participat en el citat procediment, resultarà afectada pel resultat del 
mateix.  
 
L’article 35.a) de la LRJPAC disposa que les persones que tinguin la condició 
d’interessades tenen dret a conèixer, en qualsevol moment, l’estat de tramitació dels 
procediments en els quals tenen aquesta condició i a obtenir còpies dels documents que 
contenen. 
 
En el mateix sentit es pronuncia la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques (article 53.1.a), si bé per raons 
temporals encara no resulta d’aplicació. 
 
Per la seva part, l’article 26 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, també estableix que “els 
ciutadans que tenen la condició de persones interessades en un procediment 
administratiu en tramitació tenen dret a accedir a l’expedient i a obtenir còpia dels 
documents que en formen part. Si els documents són en format electrònic, els ciutadans 
tenen dret a obtenir-ne còpies electròniques.”  
 
Per tant, la legislació de procediment administratiu aplicable reconeix el dret de les 
persones interessades a accedir a la informació que consta en el procediment i a obtenir-
ne còpies en uns termes força amplis. 
 
Dit això, cal també tenir present que les persones interessades tenen el dret a utilitzar els 
recursos previstos per l’ordenament jurídic respecte de les decisions administratives que 
els afecten.  
 
En la valoració dels mèrits de les persones participants en un concurs general de provisió 
de llocs de treball, com en aquest cas, hi ha sens dubte una marge de discrecionalitat 
tècnica que correspon a l’òrgan qualificador. Però el control d’aquest àmbit discrecional, 
per evitar que s’incorri en arbitrarietat, només es pot dur a terme si el subjecte perjudicat 
per la decisió administrativa té la possibilitat de conèixer els elements fàctics dels quals 
parteix la valoració i utilitzar els instruments que l’ordenament jurídic posa al seu abast.   
 
Això no significa però que aquest dret d’accés sigui un dret absolut. Cal tenir present que 
si entra en conflicte amb altres drets, com podria ser en aquest cas el dret fonamental a la 
protecció de dades de caràcter personal (article 18.4 CE), caldrà fer una ponderació dels 
diferents drets en joc, per tal de decidir quin ha de prevaldre i en quina mesura.  
 
Així ho ha vingut a reconèixer l’article 51 de la Llei 26/2010 quan, en regular el tràmit 
d’audiència, estableix que la possibilitat d’accedir a l’expedient per part de les persones 
interessades no afectarà “les dades excloses del dret d’accés”. I també l’article 82 de la 
citada Llei 39/2015 que estableix que pel que fa a l’accés de les persones interessades a 
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l’expedient en el tràmit d’audiència es tindran en compte les limitacions previstes si escau 
a la Llei 19/2013, de 9 de desembre.  
 
Per tant, tot i que en principi la normativa sobre procediment reconeix en termes força 
amplis el dret d’accés de la persona interessada, en la mesura que aquest dret d’accés 
comportaria una limitació del dret fonamental a la protecció de dades de caràcter 
personal de la resta de concursants, caldrà veure si es tracta d’una limitació 
proporcionada, atès que, segons reiterada doctrina del Tribunal Constitucional, la limitació 
de drets fonamentals només es pot produir de manera proporcionada (SSTC 11/81, 
57/94, 66/95, 48/05, 206/07, 11/06, 206/07, entre d’altres).  
 
Per aquest motiu, caldrà examinar si entre la informació que consta a l’expedient del 
procediment referida a altres persones participants diferents de la persona que sol·licita 
l’accés hi ha informació que sigui innecessària per la finalitat pretesa o que requereixi una 
especial protecció. Aquest examen s’efectua en el següent apartat d’aquest dictamen.  
 

IV 
 

De conformitat amb les bases reguladores del concurs general de provisió de llocs de 
treball a què s’entén, per la informació facilitada, que es refereix l’escrit de consulta 
(Resolució GRI/145/2015, de 30 de gener), en l’expedient podria constar, entre d’altra 
documentació: 
 
- La sol·licitud de participació dels concursants, en què constarien dades personals 

identificatives, dades de característiques personals, dades d’ocupació laboral i, si 
escau, dades especialment protegides (discapacitat) i/o dades relatives a terceres 
persones (familiars, cònjuge o parella de fet). 
 

- En el cas de participants amb discapacitats, si escau, l’informe emès per l’Equip de 
Valoració i Orientació Laboral per a persones amb disminució de Secretaria d’Inclusió 
Social i de Promoció de l’Autonomia Personal.  

 
- En el cas de participants cònjuges, membres d’una unió estable de parella i familiars 

fins al primer grau de consanguinitat o afinitat que condicionin les peticions per raó 
de convivència entre ells, si escau, la documentació acreditativa de la convivència 
al·legada, del matrimoni (llibre de família) o de la unió estable de parella (escriptura 
pública o bé acta de notorietat). 
 

- El document acreditatiu dels requisits de participació i dels mèrits i capacitats de 
cada concursant, en què constarien dades sobre els aspectes següents: treball 
desenvolupat, formació i perfeccionament, grau personal, antiguitat, titulacions 
universitàries oficials, coneixements de llengua catalana, altres coneixements, 
habilitats i aptituds, i, si fos el cas, destinació prèvia del cònjuge o de l’altre membre 
de la unió estable de parella. 

 
- En cas d’al·legar el mèrit “destinació prèvia del cònjuge”, si escau, la documentació 

acreditativa de la destinació definitiva actual del cònjuge o de l’altre membre de la 
unió estable de parella (còpia compulsada), del matrimoni (llibre de família) o de la 
unió estable de parella (escriptura pública o bé acta de notorietat). 

 
- Si fos el cas, el certificat de serveis prestats en altres administracions. 

 
- Els acords presos per la Comissió d’Avaluació en el sí del procediment de provisió de 

llocs de treball. 
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En atenció al conjunt d’informació personal (article 3.a) LOPD) que podria constar en 
aquesta documentació i, per tant, en l’expedient del procediment de provisió de llocs de 
treball, cal assenyalar que, en un cas com l’ara examinat, d’entrada hauria de quedar 
exclòs l’accés a dades especialment protegides (com podria ser el tipus de discapacitat 
especificada pels concursants en llur sol·licitud de participació o, si escau, l’informe 
requerit per la Comissió d’Avaluació al respecte), atès que, de conformitat amb l’article 
7.3 de l’LOPD, només és possible comunicar dades relatives a la salut de les persones 
“quan, per raons d’interès general, així ho disposi una llei o l’afectat ho consenti 
expressament.”  
 
Així mateix, hauria de quedar exclòs l’accés a aquelles dades personals de la 
documentació esmentada de l’expedient que resultin innecessàries o irrellevants per 
assolir la finalitat pretesa amb l’accés.  
 
El principi de qualitat de les dades, aplicable a qualsevol tractament de dades personals, 
estableix que “les dades de caràcter personal només es poden recollir per ser tractades, 
així com sotmetre-les a aquest tractament, quan siguin adequades, pertinents i no 
excessives en relació amb l’àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per a 
les quals s’han obtingut” (article 4.1 LOPD). 
 
Així doncs, l’accés a la informació personal continguda en la documentació de l’expedient 
haurà de respondre a l’exercici d’una finalitat legítima i haurà de limitar-se a les dades 
personals mínimes necessàries per assolir aquesta finalitat.  
 
Sobre això, en el cas examinat cal tenir en compte que la persona que sol·licita l’accés, 
com s’ha vist, té condició de persona interessada en el procediment i que la finalitat per a 
la qual sol·licita la informació seria, en atenció a la informació de què es disposa, l’exercici 
d’un dret, en concret, el dret a formular al·legacions a la proposta d’adjudicació 
provisional de places, tal com la legislació li reconeix i, si escau, més endavant el dret de 
defensa i el dret a interposar recurs contra la resolució que s’adopti. 
 
Així mateix, cal tenir en compte que es tracta d’un procediment de tipus concurrencial, en 
què, als efectes del control de la legalitat de l’actuació administrativa, no és suficient el 
control de la valoració dels mèrits propis, sinó que és necessari també el control de la 
valoració dels mèrits de la resta de concursants per al cas que la disminució de la 
valoració d’algun altre concursant pogués comportar l’adjudicació de la plaça a la persona 
que sol·licita l’accés.   
 
Atès que la finalitat perseguida amb l’accés seria obtenir la informació necessària per 
poder fonamentar les al·legacions a la decisió presa per la Comissió d’Avaluació, s’entén 
que resultaria justificat, en atenció al principi de qualitat esmentat (article 4 LOPD), 
facilitar informació sobre els diferents aspectes que s’hagin pogut valorar en el 
procediment de provisió de llocs de treball per a l’adjudicació de les places, això és els 
mèrits i capacitats -acadèmiques, professionals o d’altra índole- que s’hagin al·legat pels 
concursants (segons les bases de la convocatòria, les dades acreditades en el document 
núm. 3 i/o 3 bis).  
 
Malgrat que en la documentació acreditativa d’aquests mèrits consti informació personal 
de diferent naturalesa que pot permetre l’elaboració de perfils dels concursants i, per tant, 
facilitar-la comportaria una forta afectació al dret a la protecció de dades personals 
d’aquestes persones, en un cas com l’examinat cal considerar que el seu coneixement, 
junt amb la identitat de cada concursant, resulta indispensable per poder fer el control de 
la legalitat del procediment de provisió de llocs de treball. Això sens perjudici que si en 
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aquesta documentació consta altra informació personal que no resulta rellevant per 
assolir aquesta finalitat pugui ser exclosa de l’accés (per exemple, si fos el cas que 
s’hagués acreditat l’existència del matrimoni amb la còpia íntegra del llibre de família on 
hi consten diferents dades que no serien rellevants a tal efecte). 
 
Així mateix, cal considerar indispensable el coneixement de la valoració dels mèrits 
efectuada per la Comissió d’Avaluació. Segons consta en l’escrit de consulta, la 
puntuació obtinguda per cada concursant es publica de manera desglossada per a cada 
apartat objecte de valoració com a mèrit segons les bases de la convocatòria (això és, 
treball desenvolupat, formació i perfeccionament, grau personal, antiguitat, titulacions 
universitàries oficials, coneixements de llengua catalana, altres coneixements, habilitats i 
aptituds, i destinació prèvia del cònjuge o de l’altre membre de la unió estable de parella). 
Ara bé, per assolir la finalitat perseguida en aquest cas amb l’accés, no es pot descartar 
que resulti també necessari facilitar la dita puntuació amb una grau major de concreció al 
què es publica, als efectes de comprovar que la puntuació atorgada en cadascun 
d’aquests apartats respecte un determinat concursant s’ajusta a aquella que cal atorgar 
d’acord amb els criteris i barems establerts per la Comissió d’Avaluació.  
 
En qualsevol cas, atesa la finalitat per a la qual es pretén accedir a la informació, no 
resultaria rellevant la informació de la totalitat de les persones participants en el concurs, 
sinó només d’aquelles que han concursat per a la mateixa plaça (o places) que la 
persona que sol·licita l’accés. I, en relació amb aquestes persones, tampoc resultaria 
rellevant la informació de les que han obtingut una valoració global inferior a la de la 
persona que sol·licita l’accés. Per això, l’accés s’hauria de limitar a la documentació dels 
concursants que hagin obtingut una millor valoració que la persona que sol·licita l’accés.  
 
Tot això sens perjudici que determinades circumstàncies personals dels concursants 
poguessin justificar la limitació del dret d’accés de la persona sol·licitant a la informació 
personal a què s’ha fet referència. En aquest sentit, convindria donar-los trasllat de la 
petició d’accés, per tal de, si escau, poder al·legar la concurrència d’alguna d’aquestes 
circumstàncies.  
 
Per altra banda, tampoc resultaria justificat, per assolir aquesta finalitat, facilitar l’accés 
íntegre a les sol·licituds de participació en el procediment de provisió de llocs de treball 
que constin en l’expedient. En aquests impresos poden aparèixer altres dades que, en 
principi i per la informació de què es disposa, no serien rellevants des del punt de vista 
del control de l’actuació administrativa, com ara determinades dades identificatives (núm. 
de DNI, domicili, adreça electrònica, telèfon, etc.) o de característiques personals (data de 
naixement). La divulgació d’aquestes dades pot suposar un sacrifici innecessari de la 
privacitat de les persones concursants sense que, en principi, aporti cap element rellevant 
pel que fa a les possibilitats de control del procés d’adjudicació de places. En aquest cas, 
si se sol·licités específicament l’accés a aquest document, es podria atorgar un accés 
parcial, limitant-lo a aquella informació personal que resulti rellevant per comprovar la 
concurrència dels requisits de participació.  
 
Dit això, convé assenyalar que no hi hauria inconvenients, des del punt de vista de la 
protecció de dades, per facilitar determinada informació identificativa de les persones que 
han intervingut en la tramitació del procediment de provisió de llocs de treball per raó del 
seu càrrec. El coneixement d’aquestes dades per part de les persones interessades en el 
procediment trobaria empara tant a l’article 35.b) de la LRJPAC, com en el control de la 
concurrència de causes d’abstenció, i si escau d’exercici de la recusació, (article 28 
LRJPAC), com també del dret de defensa de les persones afectades, per tal d’analitzar la 
competència dels òrgans que hi han intervingut.  
 



 

 

6 
 

Ara bé, aquesta informació no abastaria qualsevol dada identificativa d’aquestes 
persones, sinó només aquella indispensable per a identificar-les, com ara el nom i 
cognoms, lloc que ocupen o altres dades vinculades a la seva intervenció en el 
procediment, no així altres dades identificatives com el seu número de DNI, domicili, etc. 
que poguessin constar en l’expedient (article 4 LOPD).  
 

V 
 

Establert que la persona interessada pot accedir a determinada informació personal de la 
resta de concursants continguda en la documentació de l’expedient del procediment de 
provisió de llocs de treball, convé examinar si també pot obtenir-ne còpia, tal com se 
sol·licita.   
 
Com s’ha vist, la legislació sobre règim jurídic i procediment administratiu reconeix no 
només el dret de les persones interessades a accedir a l’expedient, sinó també a obtenir 
còpia dels documents que en formen part (articles 35.a) LRJPAC i 26 Llei 26/2010). En el 
cas examinat, la informació personal continguda en aquests documents es limitaria 
fonamentalment als mèrits i capacitats que s’haurien tingut en compte en el procediment i 
que hauria de permetre a la persona interessada contrastar la correcció de la valoració 
d’aquests mèrits feta per la Comissió d’Avaluació.  
 
Per tant, hauria d’admetre’s aquesta possibilitat d’obtenir-ne còpia, sempre que, com s’ha 
dit, la informació es limités a les persones que han concursat per a la mateixa plaça (o 
places) que la persona que ha sol·licitat l’accés i que han obtingut una valoració global 
superior a la d’aquesta persona. I això sens perjudici que, quan escaigui, s’hagi d’eliminar 
d’aquesta documentació les dades sensibles i aquelles dades que resultin irrellevants per 
a la verificació del compliment dels requisits establerts a la convocatòria o per a 
l’avaluació dels mèrits dels concursants.  
 
Per altra banda, seria convenient que en el moment de lliurar les còpies de la dita 
documentació es recordés a la persona interessada el deure de confidencialitat respecte 
de la informació rebuda (article 10 LOPD), de manera que no pot ser utilitzada per a una 
finalitat diferent a la que justifica l’accés (article 4 LOPD). 
 
Ara bé, dit això, el cert és que, des del punt de vista del dret a la protecció de dades, 
lliurar una còpia de la documentació a què, com s’ha vist, es pot accedir pot ser una 
mesura més intrusiva per al dret a la protecció de dades dels possibles afectats (que, en 
atenció al tipus de concurs de què es tracta, podrien ser nombrosos) que l’examen de 
l’expedient sense obtenir aquesta còpia.  
 
Una de les manifestacions del principi de qualitat de les dades (article 4.1 LOPD), a què 
s’ha fet referència a l’apartat anterior d’aquest dictamen, és el “principi de minimització”, 
que consisteix en tractar les mínimes dades necessàries per al compliment de la finalitat 
pretesa o, el que és el mateix, realitzar únicament els tractaments de dades que resultin 
necessaris o proporcionats en atenció a la finalitat que els motiva.  
 
D’aquesta manera, si la finalitat perseguida en un determinat context pot ser assolida 
sense necessitat de dur a terme un tractament de dades personals, sense veure’s per 
això alterada o perjudicada aquesta finalitat, hauria d’optar-se necessàriament per 
aquesta possibilitat, atès que el tractament de dades de caràcter personal suposa, tal 
com consagra el Tribunal Constitucional en llur Sentència 292/2000, de 30 de novembre, 
una limitació del dret de l’afectat a disposar de la informació referida a la seva persona 
(FJ 7):  
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“(...) el contingut del dret fonamental a la protecció de dades consisteix en un 
poder de disposició i control sobre les dades personals que faculta la 3  
 
persona a decidir quines d’aquestes dades es faciliten a tercers, ja sigui l’Estat o 
un particular, o quines dades pot recollir aquest tercer, així com tenir 
coneixement de qui posseeix les seves dades i per a quina finalitat les té i, si és el 
cas, oposar-se a aquesta possessió i ús. Aquests poders de disposició i control 
sobre les dades personals, que constitueixen part del contingut del dret fonamental 
a la protecció de dades, es concreten jurídicament en la facultat de consentir la 
recollida, l’obtenció i l’accés a les dades personals, el seu posterior arxiu i 
tractament, així com el seu ús o usos possibles, per part d’un tercer, ja sigui l’Estat 
o un particular.(...).”  

 
Així, en un cas com l’examinat, l’aplicació d’aquest principi de minimització ha de portar a 
concloure que, sempre que l’examen directe –sense haver de fer còpia de la 
documentació de la resta d’aspirants, que podrien ser nombrosos- de l’expedient del 
procediment de provisió de llocs de treball permeti assolir la finalitat perseguida amb 
l’accés per la persona interessada, caldria decantar-se per aquesta opció. 
 
  
D’acord amb les consideracions fetes fins ara en relació amb la consulta plantejada, es 
fan les següents, 
 
 
Conclusions  
 
El dret a la protecció de dades de caràcter personal no impedeix l’accés a la informació 
aportada per aquells participants en un procediment de provisió de llocs de treball que 
han concursat per a la mateixa plaça que la persona interessada que sol·licita l’accés.   
 
Això sens perjudici que en el cas que la informació contingui dades especialment 
protegides hagin de quedar excloses de l’accés, i que si la sol·licitud de participació o la 
documentació acreditativa dels mèrits conté dades personals innecessàries per a la 
finalitat de control del procés de provisió de llocs de treball hagin de ser igualment 
excloses de l’accés. 
 
Tot i el dret a l’obtenció de còpies, per aplicació del principi de minimització, sempre que 
el mer examen de l’expedient sense obtenció de còpia permeti assolir la finalitat 
perseguida amb l’accés per la persona interessada, hauria d’optar-se per aquesta 
possibilitat. 
 
Barcelona, 19 de gener de 2016 
 
 
  
 
 
 
    


