
Ajuntament
de Barcelona

GERENCIA DE SEGURETAT I

PREVENCIÓ

ORGAN GESTOR: Direcció de Serveisd'Assessorament Jurídic

Núm. Expedient:
Assumpte: sol-licitud 277/2021Resouca d'accés a la informació pública DA-2021-0201

La Gerent de Seguretat Prevenció, amb data 7 de juny de 2021, ha disposat:

ESTIMAR PARCIALMENT la petició d'accés a la informació pública presentada pel senyor **********************
(número de referencia DA-2021-0201), circumscrivint 'accés a aquella informació que permeti satisfer

linteres públic finalitat de la petició d'accés, sense que comporti perjudici per a la seguretat pública, ni

afectació als drets susceptibles de protecció; AUTORITZAR l'accés la informació consistent en el contingut

del procediment operatiu 17/21 que regula Fús d'armes de foc per part dels les membres del Cos-de la

Guardia Urbana de Barcelona el contingut del procediment operatiu que regulava l'ús.d'armes de foc per part

dels agents de la Guardia Urbana abans de l'aprovació del 17/21 (procediment operatiu 13/2020): DENEGAR

laccés únicament respecte a l'apartat dels procediments que regulen els suposits en els que els agents estant

de servei no estan obligats a portar arma, així com del lloc concret on els agents se sotmeten als controls

periódics per dur armes, així com dades de contacte internes que permetrien la identificació localització de

membres del Cos de la Guárdia Urbana, per aplicació dels límits al dret d'accés a la informació pública

previstos a l'article 21 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparéncia, accés a la informació pública i

bon govern per aplicació de la prevalenca de la protecció de dades personals prevista a l'article 24 de

['esmentada llei, així com els articles 14, 69.2:i70 del Decret 8/2021 de 9 de febrer, sobre la transparencia dret

d'accés a la informació pública; COMUNICAR aquesta resolució a linteressat, donant per reproduit informe de

la Direcció de Serveisd'Assessorament Jurídic

En conseguencia li fem avinent:

En relació a la seva petició d'accés a la informació pública (número de referencia DA-2021-0201), sobre tots els articles del
"armes de foc per part dels les membres del Cos de la Guardia Urbana de Barcelonaprocediment operatiu 17/21 que regula l'ús d

tot el contingut del procediment operatiu que regulava l'ús d'a rmes de foc per part dels agents de la Guardia Urbana abans de

Vaprovació del 17/21, d'acord amb la informació aportada per la Guardia Urbana de Barcelona, us informem del segúent:

Procediment operatiu núm. 17/2021

Ús d'armes de foc per part dels les membres del Cos de la Guardia Urbana de Barcelona

1 Introducció

La Llei 16/1991 de 10 de juliol, de les Policies Locals de Catalunya, en el seu article 2.1 estableix que les policies locals són instituts armats

de naturalesa civil amb estructura organització jerarquitzades.

L'article 8 de la esmentada Llei estableix que les Policies Locals disposen, pel compliment de les seves funcions, de l'arma de foc

reglamentaria que se li assigni, així com d'altres mitjans técnics operatius d'ús policial pel compliment de les seves funcions.

Cada membre de la Guardia Urbana de Barcelona, que tingui assignada un arma de foc propietat de l'Ajuntament, és responsable de la

seva custódia, tinenga, ús, cura imanteniment.

L'arma reglamentaria és una pistola semiautomática calibre 9 mil-Iímetres parabel-lum tal icom estableix l'article 8 del Decret 219/1996 de

12 de juny pel qual s'aprova el Reglament d'armament de les policies locals.

El Servei d'Armes de la Guárdia Urbana de Barcelona depén de la Unitat de Deontologia Afers Interns (UDAI) la oficina es troba

ubicada a:
S'ometen adreces, correus itelefons interns

2. Objectiu

L'objectiu d'aquest procedi ment operatiu és determinar els suposits procediments d'actuació en relació a la tinenca; ús custodia de les
armes de foc reglamentáries de que disposin els les membres de la Guárdia Ur bana de Barcelona per a l'exercici de les seves funcions.

Aquest procediment és d'aplicació a tot el personal del cos de la Guardia Urbana i als les agents en práctiques del cos quan facin ús de

l'arma de foc en l'exercici de les seves funcions.











































Informe Justificatiu de la resolució
Ates que el regim jurídic aplicable está previst en el T
pública ll debon la

govern, desenvolupat pel Decret 8/2021, ol
als ens que integren YAdministració local de e 9 de febrer,Llei sobre19/2014,la transparenciade 29 de desembre,dret de transparéncia, accés a la informació

Catalun d'accés a la(informació elaborada per lAdministració a
la que aqu esta té

seves funcions, inclosa la que li subministren els altre s

En relació a les limitacions legals al dret d'accés a la

1 L'article 20 de la llei estableix que les
les circumstancies de cada c as concret, els

principi d'igualtat d'interdicció d e larbitrarietat
L'article 21 a) limita el dre tala informació
drets privats legítims.
L'article 23 regula les dades personals e

si aquesta conté dades personals
L'article 24 estableix q ue s'haura de donar
amb lorganització el funcionament o

identificadores llevat que, excepcionalme nt,
drets constitucionalment protegits. Si es trac! ta
donar accés a la informació, amb la prévia p

afectades, tenint en compte, entre d'altres, a

L'article 25 de la Llei regula la possibilitat de a
dels límits d'accés a la informació publica esta

corresponent de la documentació, havent

Consideracions jurídiques

Primer.- L' objecte de la petició d'accés del senyor **********************

tots els articles del procedi ment operatiu 17/21
Urbana de que

Barcelona,
tot el contingut de anterio r procediment operatiu
abans de l'aprovació del 17 /21 (Procediment

Oper. atiu

tre d'alt res, reconeix a les informació pública, aplicable
p ersones el dret d'accedirenels a la nformació públicaeu poder com a conssubjectes obli equencia de la seva activitat o deligats), d acord l'exercici deamb lesel que estableix article 2.b d aquesta Llei

informació pública, cal destacar:

limitacions hanlímits al déssera plicables d'acord amb llur fin alitat, s'han de
dret d' tenir en compteaccés a la informació pública s'han d'aplicar d'acord amb el

pública, entre ells, quan pugui afectar a la seguretat pública a la intimitat altres

especialmentspecialment prote gides la denegació obligatoria de l'accés a la informació pública

protegides
accés a la informació publica si es tracta

Pactivitat pública de d'informació directamentlAdministraci relacionadaqueen el contingui dades personals meramentcas concret hagi des" prevald re lad'informació que conté dades personalsproteccióno de dades personals o altres
ondera incloses a l'article 23 es podració raonada de l'interes públ lic en la div
finalitat de PUN ulgació els drets de lesaccés el fet de persones

que pugui afecta ra la seguretat de les persones

ccés parcial a la informaci Ó, establint
blert S pels articies que en el cas que siguianterio aplicablers, la algun

d'autoritz ar Paccés restringit a la resta denegacióde dades. d'accés només afectara a la part

********************** consisteix en;

regula l'ús d ames de foc per part dels les membres del Cos de la Guardia

que regulava l'ús d'armes de foc per
13/2020 sobre armes, eines d'ús policialpart delsgaleriesagentsde detir). la Guardia Urbana

Segon.- D'acord amb el ré gim normatiu exposat
relació als reconeix aldos procedimen ts senyor **********************operatius sobre ********************** elús dret a accedir a la informació
el format armes de foc sol-licitada enque estableix la perLlei, part de la Guárdia Urbana, la qual li será proporcionada en els terminis

Tercer.- Tot aixo, sha de considerar que uns extrems que integren els procediments operatius no poden ser objecte d'informació

1.- Supósits en els que els agents estant de servei no estan
controls periódics per dur obligats a portararmes arma, així com del lloc concret on els agents se sotmeten als

deEs lestractaarmesd unade informaciófoc per p artquedeisno membressols no aportadel Cosun devalorla guárdiarellevant Urbana-en relació alel conseguent perjudici SINÓ origen motivació de la informació interessada -que és l'ús
q que pot g enerar una desprotecció pels propis agents, ambUe axo comportará per a la seguretat pública

seguretat aspecte mesque cl onstitueix un límit al dret d'accés a la informació encara tenint en com pte lactual situació d alerta nivell 4 de
pública d acord amb Particle 21.a) de la Llei (seguretat p

"laSi tenimrealitat en socialcompte que la més rec ent jurisprudencia del Tribunal Su rem ública)

ens demostra dels Tribunals Su
que

d'armes de foc es converteix e n
circumstancies especials o per
posant de manifest els supósits n
situació de risc tangible peralas

En aquest sentit, article 69.2 del
als efectes del que preveu l'a rticle

pot perjudicar a la seguretat
persones membres de les for ces
lexercici correcte de les seves

a seguretat ciutadana periors de Justicia haes veu alte rada vingut considerant queen ocasionsimprescindible, bé en tal grau que l'ús de la forca més exactament
per mantenir-. la, bé per restaurar-la"
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eguretat pública. agents és menor el que també pot Suposar una

Decret 8/2021, de 9 de febrer sobre la
21.4 de la Llei 19/201, transparencia dret d accés a lade 29 de informaciódesembre de pública estableix que

pública, entre d'altres transparencia senténsuposit que l'accés a laS, quan l'accés informació públicaa la informaciócossos de se guretat o dels pú blica posi en una situació de perill a les
cossos d'emfuncions o pugui posar en una situació de ri scergéncies,tangible ola supos un obstacie, entrebanc o perjudici per a

patrimonial de les persones, o g eneri o pugui generar alarma social segu retat o integritat
o alteraci Ó de la convivencia ciutada na o d'ordrepersonal,públic. física, jurídica o

Per tot P'exposat, si laccés a la informació
amb públicael pot comp ortar unconsegtent perjudici pel perill per les personesdesenvolupament membres de lesnormal forcesprestació dels cossos deserve L seguretat,protecció de les persones béns, el s de laman teniment Guardiade la tranquil-litat ciutadana la Urbana, de manera que es dificulti la
cas que ens ocupa-, haurá de dene pr. evenció de laga rse el dret daccés comissió d'infraccions -com succeeix enel
desenvolupat a laper articie 69.2 del Decret. informació rpe aplicació del límit previst a l'esmentat articie 21.a),



2.- Dades personals que permetrien la identificació localització de membres de la Guardia Urbana.

Tenint en compte que el Decret 8/2021, d e 9 de febrer, sobre la transparencia dret d'accés a la informació pública, preveu una especial
protecció de les dades personals dels membres de les forces cossos de seguretat (article 70) uns límits aplicable s a les obligacions de
transparencia en relació a les dades de persones físiques quan es trobin en una situació de protecció especial per amenaca terrorista
(article 14), es considera que s'ha de suprimir de la informació proporcionada les adreces, correus i telefons interns que permetrien una
identificació localització directa de membres del Cos de la Guárdia Urbana, ja que l'esmentada informació, en definitiva, no guarda cap
tipus de relació amb les circumstancies en les que es pot fer ús de 'arma de foci tampoc té cap tipus de rellevancia respecte a 'esmentada

informació.

Finalmeént, posar de manifest qu e l'interes públic que motiva la sol-licitud del senyor ********************** és el coneixement del
procediment establert per a l'ús d'armes de foc, que ja va rebre resposta en data 5 de maig de 2021 comunicant- li els apartats del
procediment operatiu que regulaven exclusivament l'ús d'armes de foc, informació que es veurá ampliada amb el dret d'accés reconegut en

el present expedient; com a consegiiéncia del qual se li proporcionara informació relativa a la totalitat del procediment operatiu.

Per tant, tenint en compte que la informació proporcionada en el seu conjunt resulta suficient per satisfer linteres públic la finalitat de la
tucionalmentpetició d'accés del senyor **********************, ha de prevaldre la protecció de les dades personals i altres drets consti

ue l'accés a les: esmentades dades personals pot afectar a la seguretat del seusprotegits, amb especial consideració al fet titulars,q que
en aquest cas són membres d'un Cos de Seguretat i, per tant, compten amb una protecció especial.

es pot interposar bé recurs de reposició davant el mateix órgan que l'ha dictat, o béContra aquest acte, que posa fi a la via administrativa,
en el termini d'un mes a comptarreclamació gratuita voluntária davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública,

des del dia segiient a la seva notificació. Contra la desestimació presumpta del recurs potesta tiu de reposició, que s'entendrá produida un
cop transcorregut un mes comptat des de endemá a la seva interposició sense que se n'hagi notificat la resolució expressa, es pot
interposar recurs contenciós administratiu a partir del dia seguient a aquell en que s'hagi produit la desestimació presumpta.
Així mateix, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, el termini de dos

en
mesos a comptar des del dia segiient a la seva notificació.

Us ho comunica als efectes procedents.

EL

**********************
**************************************************** 1




