
           

                                                                   
  

 
Resolució GAIP 124/2017, de 26 d’abril 

 

Nombre d’agents de la policia autonòmica contra els que s’han presentat 

denúncies o han estat objecte de mesures disciplinàries, els suspesos de feina i 

retribució i nombre d’investigacions internes (accés al text de la resolució)  

 

Un ciutadà va sol·licitar informació sobre el nombre de membres de la policia autonòmica 

contra els quals s’havia interposat denúncia, demanda, querella o qualsevol tipus de 

procediment judicial entre 2006 i 2016, així com el nombre d’aquests empleats suspesos 

de retribució i feina i les investigacions internes efectuades durant el mateix període. 

 

La Direcció General de Policia (DGP) va desestimar la petició argumentant per què 

no tenia l’obligació de proporcionar la informació. El sol·licitant finalment acudeix a la 

GAIP, que estima parcialment la sol·licitud, d’acord amb el següent: 

 

 Pel que fa a la primera sol·licitud relativa al nombre de denúncies, demandes, 

querelles i resta de procediments judicials accepta l’argumentació de la 

DGP: sembla raonable i fonamentada l’explicació proporcionada, en el sentit que la 

informació es troba dispersa entre diversos òrgans i oficines judicials i per tant 

no seria informació pública en el sentit que dóna a aquest concepte l’art. 1.2 de la 

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 

bon govern (LTAIPBG). 

 

 En relació amb les dues altres peticions d’informació -sobre el nombre 

d’empleats suspesos de feina i sou i les investigacions internes efectuades-, 

resol que s’ha de donar la informació. No opera el límit de l’art. 21.1.b) LTAIPBG 

en el sentit que es pugui denegar informació sobre procediments sancionadors o 

disciplinaris si amb la seva difusió es pot perjudicar l’eficàcia del procediment en 

qüestió. Només té sentit aplicar aquest límit quan la informació demanada 

correspon a procediments sancionadors o disciplinaris en curs. I a més, en 

aquest cas es demana informació estadística d’un determinat lapse temporal. La 

informació demanada es refereix a procediments tancats o finalitzats, que en 

conseqüència no poden resultar perjudicats per la seva difusió. 

 

Respecte d’aquestes dues peticions, la DGP indica igualment que les dades 

demanades tenen “inherent naturalesa reservada”. La GAIP no accepta 

aquesta qualificació perquè no s’ha fonamentat en cap precepte legal dita 

afirmació i ni la legislació de protecció de dades, ni la LTAIPBG ni la 

normativa de seguretat pública permeten deduir-ho. 

http://cemical.diba.cat/transparenciafunciopublica/GAIP_Resolucions/GAIP_124_2017.pdf

