
Resolució CTBG 578/2019, de 14 de novembre 

Informació diversa relacionada amb membres de la policia local i actuacions 

amb armes (accés al text de la resolució)  

Un ciutadà va sol·licitar la següent informació en relació amb la policia local d’un 

ajuntament i respecte de les dates que assenyalava: 

 Llistat de membres que haguessin acabat amb la vida d’una persona amb les

seves armes reglamentàries o d’altres, amb indicació de data, municipi,

província, ús d’arma reglamentària o no, sexe i edat del policia i sexe i edat de la

persona que va morir. Indicava expressament que no li interessaven noms i

cognoms, i era l’administració la que havia de facilitar la informació de la manera que

jutgés adequat.

 Nombre de persones mortes per arma reglamentària o una altra, per part de

membres de la policia local, desglossades per any.

 Nombre de membres de la policia local que s’haguessin suïcidat, desglossats

per any.

 Llistat de membres de la policia local que haguessin acabat amb la seva

pròpia vida, amb arma reglamentària o una altra, amb indicació de data, municipi,

província, ús d’arma reglamentària o no, sexe i edat del policia i sexe i edat de la

persona que va morir. Hi indicava expressament que no li interessaven noms i

cognoms, igual que en el primer cas.

L’ajuntament no va contestar la sol·licitud i amb posterioritat tampoc va 

presentar al·legacions a requeriment del CTBG, que resol estimant parcialment 

la sol·licitud, amb els següents arguments: 

 La informació sol·licitada té la consideració d’informació pública, en aplicació

de l’art. 13 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la

información pública y buen gobierno (LTAIPBG).

 No s’han rebut al·legacions provinents de l’entitat local, les quals són de

gran rellevància per poder comptar amb els arguments de totes les parts

involucrades. Així, es desconeixen dades bàsiques del Cos de policia local a què es

refereix la sol·licitud, com el seu nombre o si s’han produït els supòsits que es pretén

conèixer. Tampoc no es coneixen, pel mateix motiu, si hi pot haver límits al dret

d’accés o causes d’inadmissió (arts. 14 i 18 LTAIPBG, respectivament).

 L’interessat ha presentat reclamacions idèntiques a la Policia Nacional i a la

Guàrdia Civil. La Policia Nacional, per exemple, va aportar les dades incloent-hi

l’edat i el sexe dels funcionaris afectats. Per al dit Cos sí és possible

proporcionar la informació d’aquesta manera, perquè disposen de més de

60.000 efectius a tota Espanya segons el Boletín Estadístico de Personal al servicio

de las administraciones públicas de gener de 2019. Atès el volum de personal, és

quasi impossible identificar els agents.

Però aquesta solució no es pot traslladar a aquest cas, ja que la inclusió de

dades personals permetria conèixer amb exactitud, sense moltes dificultats,

la identitat dels policies que es troben en les circumstàncies a què es

refereix la sol·licitud. La informació a subministrar no pot contenir totes les dades
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requerides perquè es vulneraria la normativa sobre protecció de dades de caràcter 

personal. 

 

Per tot això, es matisa la informació que cal que l’ajuntament proporcioni, la qual 

ha de ser:  

 

 Nombre de membres (no llistat) que hagin acabat amb la vida d’una persona 

amb les seves armes reglamentàries o d’altres, amb indicació de data, municipi, 

província, ús d’arma reglamentària o no i sexe i edat de la persona que va morir 

(però no sexe i edat del policia). 

 

 Nombre de persones mortes per arma reglamentària o una altra, per part de 

membres de la policia local, desglossades per any. 

 

 Nombre de membres de la policia local que s’haguessin suïcidat, desglossats per any. 

 

 Llistat de membres de la policia local que haguessin acabat amb la seva pròpia vida, 

amb arma reglamentària o una altra, amb indicació de data, municipi, província, ús 

d’arma reglamentària o no, sexe i edat del policia i sexe i edat de la persona difunta. 


