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Informe jurídic emès a petició de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la 
Informació Pública en relació amb la reclamació contra la denegació per un 
ajuntament d'informació sobre proves psicotècniques per portar armes i 
practiques de tir d'agents de la policia local.  
 
La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) demana a 
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) que emeti un informe sobre la 
reclamació, presentada en relació amb la denegació per un ajuntament de l’accés a 
informació sobre proves psicotècniques per portar armes i practiques de tir d'agents de la 
policia local. 
 
Analitzada la sol·licitud, que s’acompanya d’una còpia de l’expedient administratiu tramitat 
davant la GAIP, d’acord amb l’informe de l’Assessoria Jurídica, informo del següent: 
 
 

Antecedents 
 
1. En data 18 de gener de 2022, un ciutadà, en representació d’una associació de veïns del 
municipi va presentar davant un ajuntament una sol·licitud d’accés a la informació següent:  
 

“Se nos de acceso y copia a TODOS los test psicotecnicos, con las preguntas, las 
respuestas, la valoraciones de los profesionales sobre los resultados, la certificación por 
parte del equipo de profesionales psicologos y psiquiatras de dichas pruebas y 
resultados de TODOS los agentes de policia local de (...)esten o no en activo, de forma 
codificada para no conocer la identidad de los agentes. Acceso y copia integra a las 
certificaciones del campo de tiro donde se haya realizado las 2 practicas de tiro. Toda 
esta documentación que se solicita, se solicita desde el año 2006 hasta el año 2021. 
Solicitamos documental con fecha y firma de los profesionales psicologos, psiquiatras, 
instructores de tiro y otros participantes que hayan realizado dichas pruebas a los 
agentes.”. 
 

2. En data 20 de febrer de 2022, el mateix ciutadà presenta davant la GAIP una reclamació 
en la qual fa constar el següent:  
 

“Atès la resposta absolutament incompleta vers informació pública dels agents de la 
policia local que per llei han de realitzar proves psicotecnicas i practiques de tir per 
mantenir en actiu el port d'armes. Atès l'incompliment de l'acord assolit entre GAIP, 
AJUNTAMENT (...), es demana de forma més concisa aquesta informació.” 
 

3. En data 25 de febrer de 2022, la GAIP tramet la reclamació a l’ajuntament, l’informa que 
el reclamant ha sol·licitat el procés de mediació i, així mateix li demana un informe on exposi 
els antecedents de fet i els fonaments del seu posicionament en relació amb la reclamació, 
així com l’expedient complet i, si escau, que concreti les terceres persones afectades per 
l’accés reclamat. 
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4. Mitjançant el Decret número354 de 7 de març de 2022, l’ajuntament resol la sol·licitud 
d’accés a la informació en el sentit d’estimar-la parcialment. En la resolució es fa constar el 
següent:   
 

“És a dir, la petició del (...) s’ha d’estimar parcialment, inadmetent la part de la 
seva petició que està subjecte als límits de dret d’accés per ser dades personals 
especialment protegides (article 23 LTAIPG i article 70 Decret 8/2021), tal i com es va 
manifestar a la sessió de mediació amb la Comissió de Garantia d’Accés a la Informació 
Pública en data 14 de desembre de 2021 (concretament a la pàgina cinquena de l’Acta 
signada per totes les parts) relatiu a la reclamació núm. (...). 
 
És a dir, la petició relativa a “Se nos de acceso y copia a TODOS los test psicotecnicos, 
con las preguntas, las respuestas, la valoraciones de los profesionales sobre los 
resultados, la certificación por parte del equipo de profesionales psicologos y psiquiatras 
de dichas pruebas y resultados de TODOS los agentes de policia local de (...), esten o 
no en activo, de forma codificada para no conocer la identidad de los agentes. Acceso y 
copia integra a las certificaciones del campo de tiro donde se haya realizado las 2 
practicas de tiro (…)” no pot esser proporcionada, en tant que la còpia de tots els test 
psicotècnics (preguntes i respostes), valoracions i resultats comportaria l’accés a dades 
relatives a la salut pública dels agents de la Policia Local(...), les quals estan 
categoritzades com a especialment protegides. 
 
Es fa recordatori que aquesta corporació va informar al sol·licitant, en data 14 de gener 
de 2022, mitjançant assentament LGSOR 2022/388, de la següent informació: “que fins 
la data del present informe, els/les membres de la plantilla de la policia local (...) 
han realitzat i superat de forma satisfactòria les proves psicotècnicques per a 
l’ús de l’arma reglamentària, tal i com preveu l’article 23.1 del Decret 219/1996, 12 de 
juny, que aprova el reglament d’armament de les policies locals. Que només resta 
pendent la revisió psicotècnica per a l’ús de l’arma reglamentària d’aquells membres de 
la policia que es troben en situació de baixa per incapacitat temporal, i que es realitzarà 
en el moment que s’incorporin novament al servei”. En conseqüència, aquesta 
administració considera que la codificació de la identificació dels agents de la Policia 
Local (...) no ha de procedir, en tant que amb la comunicació i informació que es va 
efectuar, la petició de l’interessat queda resolta. 
(...) 
PRIMER.- Estimar parcialment la sol·licitud d’accés a la informació púbica (...) 
pels motius exposats en la part expositiva i a l’expedient. 
SEGON.- Proporcionar la informació pública sol·licitada en les següents direccions 
electròniques: 
- Informe tècnic del Cap de la Unitat de Recursos Humans on acredita els 
professionals que han realitzat les proves corresponents: 
(...)” 

 
5. En data 29 de març de 2022 es realitza la sessió de mediació entre les parts que finalitza 
sense acord. 
 
6. En data 13 de juny de 2022, la GAIP sol·licita informe a aquesta Autoritat, d’acord amb el 
que preveu l’article 42.8 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern. 
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Fonaments Jurídics 
 

I 
 
De conformitat amb l’article 1 de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades, l’APDCAT és l’organisme independent que té per objecte garantir, en 
l’àmbit de les competències de la Generalitat, els drets a la protecció de dades personals i 
d’accés a la informació que hi està vinculada. 
 
L’article 42.8 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern, que regula la reclamació contra les resolucions en matèria d’accés a la 
informació pública, estableix que si la denegació s’ha fonamentat en la protecció de dades 
personals, la Comissió ha de demanar informe a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, 
el qual ha de ser emès en el termini de quinze dies. 
 
Per això, aquest informe s’emet exclusivament pel que fa a la valoració de la incidència que 
l’accés sol·licitat pot tenir respecte de la informació personal de les persones afectades, 
entesa com qualsevol informació sobre una persona física identificada o identificable, 
directament o indirectament, en particular mitjançant un identificador, com per exemple un 
nom, un número d'identificació, dades de localització, un identificador en línia o un o 
diversos elements propis de la identitat física, fisiològica, genètica, psíquica, econòmica, 
cultural o social d'aquesta persona (art. 4.1 del Reglament 2016/679, 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 pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament 
general de protecció de dades, en endavant RGPD). 
 
Per tant, queda fora de l’objecte d’aquest informe qualsevol altre límit o aspecte que no 
afecti les dades personals que constin en la informació sol·licitada.  
 
El termini transcorregut per a l’emissió d’aquest informe pot comportar una ampliació del 
termini per resoldre la reclamació, si així ho acorda la GAIP i es notifica a totes les parts 
abans que conclogui el termini per resoldre. 
 
En conseqüència, el present informe s’emet en base a les esmentades previsions de la Llei 
32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i la Llei 19/2014, del 
29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
D’acord amb l’article 17.2 de la Llei 32/2010, aquest informe es publicarà al web de 
l’Autoritat un cop notificat a les persones interessades, amb l’anonimització prèvia de les 
dades personals. 
 
 

II 
 
La reclamació objecte d’aquest informe s’interposa contra la denegació parcial de l’accés a 
la informació sol·licitada pel reclamant en els termes següents:  “test psicotecnicos, con las 
preguntas, las respuestas, la valoraciones de los profesionales sobre los resultados, la 
certificación por parte del equipo de profesionales psicologos y psiquiatras de dichas 
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pruebas y resultados de TODOS los agentes de policia local (...), esten o no en activo, de 
forma codificada para no conocer la identidad de los agentes. Acceso y copia integra a las 
certificaciones del campo de tiro donde se haya realizado las 2 practicas de tiro. Toda esta 
documentación que se solicita, se solicita desde el año 2006 hasta el año 2021. Solicitamos 
documental con fecha y firma de los profesionales psicologos, psiquiatras, instructores de 
tiro y otros participantes que hayan realizado dichas pruebas a los agentes.”. Aquesta 
informació conté dades personals tant dels agents de la policia local com dels professionals 
psicòlegs, psiquiatres i instructors de tir que hi puguin constar en la mateixa. 
 
La normativa de protecció de dades, d’acord amb el que estableixen els articles 2.1 i 4.1) de 
l’RGPD, s’aplica als tractaments que es duguin a terme sobre qualsevol informació “sobre 
una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona 
física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o 
indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un 
número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios 
elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o 
social de dicha persona”.  
 
L’article 4.2) de l’RGPD considera “«tratamiento»: cualquier operación o conjunto de 
operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por 
procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, 
conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por 
transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, 
limitación, supresión o destrucción”. 
 
D’acord amb el que preveu l’article 5.1.a), qualsevol tractament de dades personals ha de 
ser lícit, lleial i transparent en relació amb l’interessat i, en aquest sentit, l’RGPD estableix la 
necessitat de concórrer en alguna de les bases jurídiques de l’article 6.1, entre les quals 
l’apartat c) preveu el supòsit que el tractament  “es necesario para el cumplimiento de una 
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento”.  
 
Tal com es desprèn de l’article 6.3 de l’RGPD i recull expressament l’article 8 de Llei 
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets 
digitals (LOPDGDD), el tractament de dades només podrà considerar-se fonamentat en 
aquestes bases jurídiques de l’article 6.1. c) i e) de l’RGPD quan així ho estableixi una 
norma amb rang de llei. 
 
Per la seva part, l’article 86 de l’RGPD disposa que “los datos personales de documentos 
oficiales en posesión de alguna autoridad pública o u organismo público o una entidad 
privada para la realización de una misión en interés público podrán ser comunicados por 
dicha autoridad, organismo o entidad de conformidad con el Derecho de la Unión o de los 
Estados miembros que se les aplique a fin de conciliar el acceso del público a documentos 
oficiales con el derecho a la protección de los datos personales en virtud del presente 
Reglamento”. 
 
De tot això se’n desprèn que l'accés del sol·licitant a les dades personals que pugui contenir 
la informació sol·licitada sobre la base del compliment d’una obligació legal per part de 
l’Ajuntament (responsable del tractament (art.6.1.c) RGPD), ha d’emparar-se 
necessàriament en una norma amb rang de llei. 
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El dret d’accés a la informació en poder de les autoritats públiques o organismes públics es 
regula al nostre ordenament jurídic a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern (en endavant, LTC), la qual reconeix a les 
persones el dret d’accés a la informació pública, entenent-se com a tal “la informació 
elaborada per l’Administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la 
seva activitat o de l’exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministren els altres 
subjectes obligats d’acord amb el que estableix aquesta llei” (article 2.b) i 18 LTC). En 
termes similars es pronuncia la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern (en endavant, LT), en els seus articles 12 (dret 
d’accés a la informació pública) i 13 (informació pública). 
 
La informació objecte de la reclamació és informació pública als efectes de l’article 2.b) de 
l’LTC, i està sotmesa al dret d’accés (article 18 de l’LTC). 
 
Ara bé, el dret d’accés a la informació pública no és absolut i pot ser denegat o restringit per 
les causes expressament establertes a les lleis, com és el cas dels límits dels articles 23 i 24 
de l’LTC pel que fa a les dades personals. 

 
 

III 
 
L’article 23 de l’LTC, relatiu a les dades personals mereixedores d’especial protecció, 
estableix el següent: 
 
“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 
també les relatives a la comissió d’infraccions penals o administratives que no comportin 
l’amonestació pública a l’infractor, llevat que l’afectat hi consenti expressament per mitjà d’un 
escrit que ha d’acompanyar la sol·licitud.” 
 
En termes similars, l’article 15.1 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, en la seva redacció donada per la disposició final 
onzena de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals (LOPDGDD), disposa que: 
 
“1. Si la información solicitada contuviera datos personales que revelen la ideología, 
afiliación sindical, religión o creencias, el acceso únicamente se podrá autorizar en caso de 
que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que dicho 
afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se 
solicitase el acceso. 
 
Si la información incluyese datos personales que hagan referencia al origen racial, a la salud 
o a la vida sexual, incluyese datos genéticos o biométricos o contuviera datos relativos a la 
comisión de infracciones penales o administrativas que no conllevasen la amonestación 
pública al infractor, el acceso solo se podrá autorizar en caso de que se cuente con el 
consentimiento expreso del afectado o si aquel estuviera amparado por una norma con 
rango de ley.” 
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La persona reclamant sol·licita accedir als “test psicotecnicos, con las preguntas, las 
respuestas, la valoraciones de los profesionales sobre los resultados, la certificación por 
parte del equipo de profesionales psicologos y psiquiatras de dichas pruebas y resultados de 
TODOS los agentes de policia local de(...), esten o no en activo, de forma codificada para no 
conocer la identidad de los agentes”. Com ha posat de manifest aquesta Autoritat amb 
anterioritat, els tests psicotècnics contenen dades de salut de les persones avaluades i, per 
tant, s’han de considerar categories especials de dades en els termes de l’article 23 de LTC. 
En el cas que ens ocupa, atès que els tests psicotècnics reclamats ho son d’agents de la 
policia local relacionats amb l’ús de les armes de foc, escau analitzar la normativa sobre 
policies locals i, en concret la regulació sobre l’ús de les armes per aquests policies.  
 
La Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, estableix que les policies locals són 
instituts armats de naturalesa civil amb estructura i organització jerarquitzades (article 2.1) i 
que els policies locals, han de dur l'armament reglamentari que se'ls assigni (article 8.2) i 
han d’utilitzar les armes només en les situacions en què hi hagi un risc racionalment greu 
per a la vida o la integritat física d'ells mateixos o de terceres persones i en les 
circumstàncies que puguin comportar un risc greu per a la seguretat ciutadana (article 10.1) 
segon d)).  
 
Pel que fa a l’ús de les armes per les policies locals, l’article 18 de la Llei 16/1991, estableix 
el següent: 
 

“Els tipus d'armes que han d'utilitzar les policies locals, les característiques dels dipòsits 
d'armes, les normes per a administrar-les i les mesures de seguretat necessàries per a 
evitar-ne la pèrdua, la sostracció o l'ús indegut s'han de determinar per reglament, amb 
l'informe previ de la Comissió de Coordinació de les Policies Locals, d'acord amb la 
normativa vigent en matèria d'armament.” 

 
En desenvolupament d’aquestes previsions l’article 11 del Decret 219/1996, de 12 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’armament de les policies locals, disposa, en relació amb 
els expedients d’armes, que: 
 

“Els ajuntaments obriran a cadascun dels membres de la policia local un expedient on 
constaran totes les dades referents a la conservació, la tinença i l'ús de les armes i de les 
municions de què reglamentàriament estigui dotat, i de qualsevol altra dada d'interès 
relacionada amb la tinença i l'ús de l'arma de foc. També s'inclouran les revisions 
periòdiques, les pràctiques o els cursos de formació realitzats.” 

 
Les revisions a què fa esment aquest article 11 comprenen, segons el mateix Decret 
219/1996, revisions psicotècniques que s’han d’efectuar com a mínim cada dos anys i que 
consisteixen en “bateria aptitudinal, qüestionaris de personalitat i altres proves per detectar 
disfuncions o anomalies caracterials i, en cas de considerar-ho necessari, entrevista 
personal o altres proves complementàries” (article 23.1), així com revisions mèdiques (article 
24).  
 
Per la seva part, l’article 27 del Decret 219/1996 estableix que: 
 

“27.1 Els resultats de les revisions psicotècniques i mèdiques i les pràctiques de 
perfeccionament en tir policíac s'incorporaran a l'expedient personal a què fa 
referència l'article 11 d'aquest Decret.  
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27.2 Els informes i els continguts de les proves psicotècniques i mèdiques que 
justifiquen el resultat d'apte o no apte quedaran sota la custòdia exclusiva dels 
tècnics que les realitzin.” 

 
De la lectura conjunta d’aquests preceptes es desprèn que, pel que fa a les proves 
realitzades pels policies locals sobre la seva capacitat per portar armes de foc, en llur 
expedient d’armes només hi constarà el resultat obtingut, que, pel que fa a les revisions 
psicotècniques i mèdiques, consistirà en un apte/no apte. Així les coses, l’ajuntament no 
hauria de disposar de les proves psicotècniques i l’avaluació corresponent atès que 
aquestes, d’acord amb la normativa analitzada, resten en poder dels tècnics especialistes 
que les han dut a terme. 
 
En qualsevol cas, tant les proves psicotècniques i les proves mèdiques, com la dada sobre 
l’aptitud d’una persona per portar una arma de foc, en atenció a la naturalesa de les proves 
a realitzar per aquesta, constitueix una dada relativa a la seva salut (article 4.15) RGPD), és 
a dir, una dada mereixedora d’especial protecció (article 9 RGPD) o categories especials de 
dades en els termes de l’article 23 LTC, per la qual cosa s’haurà de preservar la seva 
confidencialitat, llevat que amb la sol·licitud s’hagués aportat el consentiment exprés de les 
persones afectades o que concorri alguna altra de les circumstàncies habilitants previstes a 
l’article 23 de l’LTC o a l’article 15.1 de la Llei 19/2013, esmentats. De no concórrer cap 
d’aquestes circumstàncies, el dret a la protecció de dades prevaldria sobre el dret a l’accés a 
la dita informació i caldria denegar l’accés a aquesta informació. 
 
Val a dir que la persona reclamant sol·licita aquesta informació de manera anonimitzada. Pel 
que fa a la possibilitat de facilitar l’accés a aquesta informació de manera anònima cal tenir 
en consideració que l’article 70 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el 
dret d'accés a la informació pública (RLTC) determina el que cal entendre per anonimització 
als efectes d’aquesta norma, així estableix que l’anonimització és: “l'eliminació de les dades 
personals de les persones físiques afectades que consten en la informació i qualsevol altra 
informació que pugui permetre identificar-les directament o indirectament sense esforços 
desproporcionats, sense perjudici de poder mantenir, si escau, les dades merament 
identificatives dels càrrecs o personal al servei de les administracions públiques que dicten o 
intervenen en l'acte administratiu”. 
 
Com ja s’ha exposat, l’ajuntament no hauria de disposar de la informació reclamada per 
estar aquesta en poder dels professionals avaluadors. En qualsevol cas, si hipotèticament 
disposés d’aquesta informació, facilitar-ne l’accés amb la supressió de les dades 
identificatives de la persona avaluada, atesa la naturalesa de les proves efectuades no es 
pot considerar una anonimització eficaç en el sentit de garantir la no reidentificació de les 
persones afectades sense esforços desproporcionats.  
 
Atesa la transcendència pública que té l’ús de les armes de foc per part dels cossos 
policials, l’ajuntament podria facilitar, sense que la normativa de protecció de dades ho 
impedeixi, informació agregada sobre la realització dels controls periòdics d’aptitud dels 
membres de la policia local, de manera que no permeti identificar les persones afectades.  
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IV 
 
En relació amb la resta de dades personals que puguin constar en la documentació 
reclamada que no tinguin la consideració d’especialment protegides, caldrà atenir-se a 
l’establert a l’article 24 de l’LTC, segons el qual: 
 

“1. S’ha de donar accés a la informació pública si es tracta d’informació directament 
relacionada amb l’organització, el funcionament o l’activitat pública de l’Administració que 
contingui dades personals merament identificatives llevat que, excepcionalment, en el 
cas concret hagi de prevaler la protecció de dades personals o altres drets 
constitucionalment protegits. 
 
2. Si es tracta d’altra informació que conté dades personals no incloses a l’article 23, es 
pot donar accés a la informació, amb la prèvia ponderació raonada de l’interès públic en 
la divulgació i els drets de les persones afectades. Per a dur a terme aquesta ponderació 
s’ha de tenir en compte, entre altres, les circumstàncies següents: 
a) El temps transcorregut. 
b) La finalitat de l’accés, especialment si té una finalitat històrica, estadística o científica, i 
les garanties que s’ofereixin. 
c) El fet que es tracti de dades relatives a menors d’edat. 
d) El fet que pugui afectar la seguretat de les persones. 
(...).” 

 
El reclamant sol·licita que la informació que se li faciliti contingui la data i signatura dels 
professionals psicòlegs, psiquiatres i instructors de tir o altres participants en les proves 
realitzades pels agents.  
 
Escau tenir en consideració que, tant per a la realització de les proves psicotècniques i 
mèdiques, com per a la realització de les proves de tir, el Decret 219/1996, de 12 de juny, 
estableix la possibilitat que l’alcalde sol·liciti la col·laboració del Departament de la 
Generalitat competent en la matèria (articles 23 i 25 respectivament). En aquest cas, els 
professionals que hagin participat en l’elaboració de les proves psicotècniques i mèdiques, 
així com els responsables de les proves de tir (segons la informació que consta a l’expedient 
habitualment s’efectuen a l’Escola de Policia de Catalunya) poden ser empleats públics.  
 
En aquest supòsit, l’apartat 1 de l’article 24 de l’LTC permet accedir a les dades merament 
identificatives dels empleats públics que intervenen per raó de les seves funcions en els 
diferents procediments o actuacions públiques dutes a terme per l’Administració, llevat que 
concorrin circumstàncies concretes que justifiquin la prevalença del dret a la protecció de 
dades de la persona o persones afectades. 
 
L’article 70.2 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la 
informació pública (RLTC) concreta què s’entén per dades personals merament 
identificatives en els termes següents:  
 

“Als efectes del que preveu l'article 24.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, són 
dades personals merament identificatives les consistents en el nom i cognoms, el càrrec 
o lloc ocupat, cos i escala, les funcions desenvolupades i el telèfon i les adreces, postal i 
electrònica, de contacte professional, referides al personal al servei de les 
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administracions públiques, alts càrrecs i personal directiu del sector públic de les 
administracions públiques.  
 
En els casos en els quals la publicació o l'accés a un document administratiu requereixi 
la identificació de l'autor, s'han d'eliminar, especialment, les dades de localització, el 
número del document nacional d'identitat o document equivalent i la signatura 
manuscrita.  
 
Si la signatura és electrònica, s'ha de publicar el document signat electrònicament de 
manera que no es pugui accedir a les propietats del certificat electrònic emprat per a la 
signatura.  
 
Les dades de localització s'han de suprimir en el cas que no es tracti de les dades 
merament identificatives de l'autor en la seva condició de càrrec o personal al servei de 
les administracions públiques.”  

 
Per tant, no seria contrari al dret a la protecció de dades facilitar l’accés de la persona 
reclamant a les dades merament identificatives dels empleats públics que puguin constar, 
amb motiu de l’exercici de llurs funcions, en la documentació reclamada en els termes 
indicats, en el cas que ens ocupa, dels empleats públics que en exercici de les seves 
funcions hagin certificat la realització de les proves de capacitació per a l’ús de les armes 
dels membres de la policia local.  
 
D’acord amb això, es podria facilitar el nom i cognoms de les persones que han certificat les 
proves, però no la seva signatura manuscrita, o altres dades com ara el número de DNI, 
atès que aquestes dades serien irrellevants als efectes de la transparència. 
 
En el supòsit que aquests empleats fossin membres de la Policia (Local o Mossos 
d’Esquadra), la seva identificació hauria d’efectuar-se a través del seu número d’identificació 
professional en substitució del seu nom i cognoms (article 70.3 RLTC). 
 

 

V 
 
Pel que fa a la informació reclamada sobre els professionals que hagin pogut intervenir en 
les proves que no tinguin la consideració d’empleats públics resultarà aplicable l’apartat 2 de 
l’article 24.2 de l’LTC, segons el qual: 
 

“Si es tracta d’altra informació que conté dades personals no incloses a l’article 23, es 
pot donar accés a la informació, amb la prèvia ponderació raonada de l’interès públic en 
la divulgació i els drets de les persones afectades. Per a dur a terme aquesta ponderació 
s’ha de tenir en compte, entre altres, les circumstàncies següents: 
a) El temps transcorregut. 
b) La finalitat de l’accés, especialment si té una finalitat històrica, estadística o científica, i 
les garanties que s’ofereixin. 
c) El fet que es tracti de dades relatives a menors d’edat. 
d) El fet que pugui afectar la seguretat de les persones. 
(...).” 
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D’acord amb l’article 18.2 de l’LTC, l’exercici del dret d’accés no resta subjecte a motivació, 
però el fet que el sol·licitant expressi quina és la finalitat que persegueix i en definitiva els 
motius pels quals interessa conèixer la informació afegeix un element molt important a tenir 
en compte com a criteri de ponderació entre l’interès públic en la divulgació de la informació i 
el drets de les persones afectades. 
 
En el cas que ens ocupa la persona reclamant representa a una associació de veïns del 
municipi i fa constar que l’accés té per objecte poder exercir el dret al control de les 
actuacions de les administracions i, en concret la correcta actuació de l’Ajuntament en 
relació amb la informació sol·licitada.  
 
A manca d’altra justificació concreta, l’accés sol·licitat caldria entendre’l emmarcat dins la 
finalitat de la pròpia llei de transparència, que, d’acord amb el seu article 1.2, és “establir un 
sistema de relació entre les persones i l’Administració pública i els altres subjectes obligats, 
fonamentat en el coneixement de l’activitat pública, la incentivació de la participació 
ciutadana, la millora de la qualitat de la informació pública i de la gestió administrativa i la 
garantia del retiment de comptes i de la responsabilitat en la gestió pública.” 

En la ponderació entre els drets de l’interessat a accedir a la informació sobre els 
professionals que han signat les certificacions reclamades i el dret a la protecció de dades 
d’aquests professionals escau tenir en consideració per una banda els possibles perjudicis 
que l’accés produiria als professionals afectats i, per una altra banda si l’accés a la seva 
informació personal permet assolir la finalitat de l’accés, tenint en consideració el principi 
d’interpretació restrictiva dels límits a l’accés a la informació pública i el principi de no 
necessitat de justificació. 
 
Tant en el cas de metges o psicòlegs, com altres professionals que hagin pogut certificar les 
proves realitzades pels agents, que no siguin empleats públics, es pot dir que la seva 
intervenció en el procés d’acreditació podria ser equiparable a la realitzada per un empleat 
públic. A més, cal posar de manifest les expectatives de privacitat que han de tenir aquests 
professionals en exercici de funcions de certificació, que tenen un caràcter públic.  
 
Per altra banda, no sembla que l’accés a les dades merament identificatives d’aquests 
professionals i relacionades amb la seva actuació professional pugui produir cap perjudici 
significatiu a la seva privacitat.  
 
Per aquest motiu, llevat que concorrin circumstàncies concretes que justifiquin la prevalença 
del dret a la protecció de dades d’aquestes persones, en aquest cas la ponderació hauria de 
ser favorable a l’accés, sempre que aquest es limiti a les dades merament identificatives 
d’aquests professionals.  
 
 

VI 
 
Finalment, la persona reclamant sol·licita també, accedir a les certificacions del camp de tir 
on s’hagin realitzat les pràctiques de tir policíac des de l’any 2006 fins a l’any 2021 respecte 
de cadascun dels agents. Respecte d’aquesta informació caldrà efectuar una ponderació 
entre el dret d’accés a la informació pública de la persona reclamant i el dret a la protecció 
de dades dels agents de la policia local objecte de la reclamació (art. 24.2 LTC).  
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Pel que fa a la formació en tir, l’article 25.1 del Decret 219/1996 estableix l’obligatorietat que 
tots els membres de les policies locals, excepte aquells que tinguin l'arma retirada, realitzin, 
com a mínim dues vegades l'any, exercicis de perfeccionament en tir policíac sota la 
supervisió d'instructors degudament qualificats. Les certificacions d’aquestes pràctiques 
s’incorporen als expedients personals dels policies locals.  
 
Certament, per al control de l’actuació de l’administració municipal relativa al compliment de 
les obligacions relacionades amb l’ús de les armes de foc per part dels agents de la policia 
local, podria resultar justificat conèixer si l’Ajuntament ha efectuat durant el període de temps 
reclamat i amb la periodicitat mínima establerta per la normativa els corresponents exercicis 
de perfeccionament de tir policíac, per als diferents agents que integren la policia local. Però 
aquesta finalitat es podria assolir igualment sense sacrificar la privacitat de les persones 
afectades. En aquest punt escau recordar el principi de minimització d’acord amb el qual les 
dades han de ser adequades, pertinents i limitades a allò necessari en relació amb les 
finalitats per a les quals són tractades (article 5.1.c) RGPD). El principi de minimització de 
dades comporta tant l’obligació que el responsable del tractament no tracti dades personals 
en aquells casos en els quals per assolir una determinada finalitat no sigui necessari tractar-
les, com l’obligació que, en el cas que calgui tractar-les, només es tractaran les dades 
necessàries i imprescindibles, i també que no es faran més tractaments dels estrictament 
necessaris 
 
A més, cal tenir en consideració que la informació que sol·licita la persona reclamant ve 
referida a un ampli període de temps (les pràctiques de tir realitzades des de l’any 2006 fins 
a l’any 2021) i que d’acord amb l’article 25 Decret 219/1996, aquests exercicis es duen a 
terme com a mínim dues vegades l'any, de tal manera que el resultats d’aquestes 
pràctiques, agrupats respecte una mateixa persona al llarg d’un període de temps tan ampli, 
poden donar lloc, des de la vessant de la protecció de dades, a l’elaboració d’un perfil sobre 
les seves capacitats professionals, la revelació del qual podria produir significatius efectes 
negatius en la persona afectada, especialment en l’àmbit laboral, sense que, tant des del 
punt de vista de la transparència com de la protecció de dades, pugui considerar-se 
justificada. 
 
Per tant, en aquest cas, en la ponderació dels drets en joc prevaldria el dret a la protecció de 
dades dels membres de la policia local, pel que fa la certificació de la realització de les 
pràctiques de tir. 
 
Pel que fa a la possibilitat de facilitar l’accés a aquesta informació de manera anònima  
caldria valorar si l’eliminació de les dades personals identificatives de les persones 
afectades (el TIP en el cas dels membres de la policia local) és una eina eficaç per garantir 
l’anonimització de la informació facilitada (en el sentit que les persones afectades no puguin 
ser identificables sense esforços desproporcionats). Per a efectuar aquesta valoració cal 
tenir en consideració tant el nombre de membres amb què compta la plantilla de la Policia 
Local, el context en el que es produiria la comunicació (un municipi relativament petit), 
l’amplitud del període analitzat (permetria identificar més fàcilment els agents amb una major 
antiguitat), la data de les proves, així com la informació prèvia que sobre els mateixos pugui 
tenir la persona destinatària de la informació.  
 
Per la informació disponible al web de l’ajuntament, el nombre de membres de la policia 
seria d’uns 34 efectius (incloent agents i comandaments), tot i que la persona reclamant no 
té, a priori, una vinculació amb la Policia local, no es pot descartar que en tractar-se 
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d’informació relativa a un col·lectiu reduït i en un municipi relativament petit no hagi la 
possibilitat que la persona reclamant disposi d’informació prèvia que li permeti arribar a 
identificar als titulars de la informació facilitada, de tal manera que la supressió de les dades 
identificatives dels agents seria una anonimització ineficaç. Per tant, caldria agregar la 
informació a un nivell que permeti garantir l’anonimat. 
 
 

Conclusió 
 
La persona reclamant no pot accedir a la informació personal dels membres de la Policia 
Local, relativa a les proves de capacitació per tal de poder portar armes de foc que se’ls ha 
practicat durant el període de temps a què fa referència la reclamació. Caldria facilitar la 
informació agregada respecte els resultats d’apte o no apte obtinguts de cada període, tal 
com sembla que ja ha fet l’Ajuntament. 
 
La normativa de protecció de dades no impediria l’accés al nom i cognoms i càrrec o 
categoria de les persones que hagin certificat les diferents proves de capacitació. 
 
 
 
Barcelona, 30 de juny de 2022  


