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Identificació de l’expedient 
 
Resolució del procediment de tutela de drets núm. PT 78/2022, instat pel Sr. (...) contra la 
Direcció General de Policia del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. 
 
Antecedents 
 
1.- En data 05/08/2022 va tenir entrada a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, un 
escrit del Sr. (...) (en endavant, la persona reclamant), pel qual formulava una reclamació per 
la presumpta desatenció del dret de cancel·lació de les seves dades personals que 
prèviament havia exercit davant la Direcció General de Policia (en endavant, DGP).  
 
La persona reclamant manifestava que “Se me ha denegado la cancelación o supresión de 
los datos contenidos en SIP PFMEN, datos relacionados con una supuesta conducta 
delictiva de la que fueron archivadas [la]s diligencias como se prueba a continuación, solicito 
la cancelación de los datos pues cada vez que se me solicita la documentación en vía 
pública por parte de la policía aparezco filiada como detenido por un supuesto robo con 
violencia, con el consiguiente trato adverso, supuestamente ya están cancelados pero yo 
sigo apareciendo y se sigue teniendo acceso a estos datos en contra de mi voluntad, ruego 
por tanto que sean cancelados y suprimidos los datos solicitados.” 
 
La persona reclamant aportava diversa documentació, entre la qual, la següent:  
 

− Sol·licitud de cancel·lació presentada davant la DGP en data 15/06/2021 (amb registre 
d’entrada núm. (...)), on la persona reclamant demanava la cancel·lació de les dades 
personals contingudes al fitxer Sistema d’Informació de la Policia de la Generalitat de 
Catalunya de Persones físiques menors d’edat (SIP PFMEN), referents a les diligències 
policials núm. (...). 
 

− Resposta del director de la DGP de data 02/09/2021 (amb registre de sortida de data 
16/09/2021), referents a les diligències policials núm. (...), respecte de les quals 
manifestava que “Tenint en compte el que es disposa en l’article 2.8 del Reglament de la 
llei orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors, 
i l’article 22.4 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal (aplicable segons disposa la Disposició transitòria quarta de la Llei 
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels 
drets digitals), les dades registrades dels menors no podran utilitzar-se en procediments 
d’adults quan arribin a la majoria d’edat penal. Per tant, es troben cancel·lades des de la 
majoria d’edat.” [el subratllat és d’aquesta Autoritat]. 
 
Al respecte, escau tenir en compte que, segons ha informat la DGP, les diligències 
policials núm. (...) (en què la persona reclamant no hi constava encartada) eren les 
inicials de les diligències policials núm. (...) (en què si hi constava encartada). 

 

− Decret d’arxiu per manca d’autor conegut, emès per la Secció de Menors de la Fiscalia 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el 15/11/2005, pel qual s’acorda l’arxiu de 
les diligències preliminars núm. (...), atès que “Habiéndose incoado en esta Fiscalia las 
presentes diligencias incoadas en virtud del atestado núm. (...) de la Comisaria de 
Mossos d’Esquadra de Sarrià Sant Gervasi, por un hecho que pudiera ser constitutivo de 
infracción penal, presuntamente cometido por un menor de 18 años y mayor de 14 años, 
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y al no haberse podido descubrir su identidad, de conformidad con lo dispuesto en el ap. 
2º del artículo 16 de la L.O. 5/2000, de 12 de enero, y del artículo 641.2º de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal.” 
 

2.- En data 10/08/2022, es va donar trasllat de la reclamació a la DGP, per tal que en el 
termini de 15 dies formulés les al·legacions que estimés pertinents. 
 
3.- En data 31/08/2022, la DGP va formular al·legacions on, entre d’altres, manifestava el 
següent: 
 

− Que en data 15/06/2021, la persona reclamant va demanar suprimir del fitxer 
Sistema d’informació de la Policia de la Generalitat de persones físiques (SIP PF) i 
de persones físiques menors d’edat (SIP MEN), les dades personals relacionades 
amb les diligències policials núm. (...).  

− Que les esmentades diligències “en les quals no hi constava encartat, eren les 
inicials de les núm. (...) (en què si hi constava encartat), respecte les quals s’han 
suprimit les esmentades dades en arribar a la majoria d’edat, en compliment de la 
normativa vigent (d’acord amb l’article 2.8 del Reglament de la Llei orgànica 5/2000, 
de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors, i l’article 8.2 de 
la Llei orgànica 7/2021, de 26 de maig, de protecció de dades personals tractades 
per a finalitats de prevenció, detecció, investigació i enjudiciament d’infraccions 
penals i d’execució de sancions penals, quan disposa que s’ha de revisar la 
necessitat de suprimir el conjunt de les dades personals (...) atenent especialment a 
l’edat de l’afectat, entre d’altres, les dades registrades dels menors no podran 
utilitzar-se en procediments d’adults quan arribin a la majoria d’edat penal).” 

− Que en l’escrit de resposta de 02/09/2021, remès a la persona reclamant, se li va 
comunicar que les dades personals esmentades estaven cancel·lades. 
 

Fonaments de Dret 
 
1.- És competent per resoldre aquest procediment la directora de l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades, d’acord amb els articles 5.b) i 8.2.b) de la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, 
de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 
 
2.- Les dades personals objecte de tractament per part de la DGP a les que es refereix la 
present reclamació, s’incardinen dins l’àmbit d’aplicació de la Directiva (UE) 2016/680, del 
Parlament Europeu i del Consell, de 27/4, relativa a la protecció de les persones físiques pel 
que fa al tractament dades personals per part de les autoritats competents amb fins de 
prevenció, investigació, detecció o enjudiciament d’infraccions penals o d’execució de 
sancions penals, i a la lliure circulació d’aquestes dades, d’acord amb l’establert al seu 
article 1. La Directiva (UE) 2016/680 ha estat transposada al dret espanyol per la Llei 
orgànica 7/2021, de 26 de maig, de protecció de dades personals tractades amb fins de 
prevenció, detecció, investigació i enjudiciament d’infraccions penals i d’execució de 
sancions penals (en endavant, LO 7/2021), que va entrar en vigor el dia 16/06/2021. La 
sol·licitud de cancel·lació presentada davant la DGP en data 15/06/2021, és anterior a la 
data d’entrada en vigor de l’LO 7/2021, per això la seva tramitació relativa a l’exercici del 
dret de cancel·lació es continua regint per la normativa vigent anteriorment, és a dir, per la 
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal 
(LOPD), i en particular, per l’article 22 i les seves disposicions de desplegament (d’acord 
amb el previst a la disposició transitòria 4a de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
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Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals) -en endavant, LOPDGDD-. No 
obstant l’anterior, com que la reclamació presentada davant aquesta Autoritat (05/08/2022) 
va ser posterior a la data d’entrada en vigor de l’LO 7/2021, la tramitació relativa al 
procediment d’aquesta reclamació es regirà pel previst a aquesta normativa.  
 
3.- D’acord amb l’exposat, cal acudir a l’article 16 de l’LOPD, el qual en relació amb el dret 
de cancel·lació determina el següent:  
 

“1. El responsable del tractament té l’obligació de fer efectiu el dret de rectificació 
o cancel·lació de l’interessat en el termini de deu dies.  
2. Han de ser rectificades o cancel·lades, si s’escau, les dades de caràcter 
personal el tractament de les quals no s’ajusti al que disposa aquesta Llei i, en 
particular, quan aquestes dades siguin inexactes o incompletes.  
3. La cancel·lació dóna lloc al bloqueig de les dades, i només s’han de conservar 
a disposició de les administracions públiques, els jutges i els tribunals, per a 
l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el 
termini de prescripció d’aquestes responsabilitats. Complert aquest termini, s’ha 
de procedir a la supressió.  
4. Si les dades rectificades o cancel·lades han estat comunicades prèviament, el 
responsable del tractament ha de notificar la rectificació o la cancel·lació 
efectuada a qui s’hagin comunicat, en cas que aquest últim mantingui el 
tractament, que també ha de procedir a la cancel·lació.  
5. Les dades de caràcter personal han de ser conservades durant els terminis 
que preveuen les disposicions aplicables o, si s’escau, les relacions contractuals 
entre la persona o l’entitat responsable del tractament i l’interessat.” 

 
Per la seva banda, l’article 31.2 de l’RLOPD, disposa el següent: 
  

“2. L’exercici del dret de cancel·lació dóna lloc al fet que se suprimeixin les dades 
que siguin inadequades o excessives, sens perjudici del deure de bloqueig 
conforme a aquest Reglament. (...)” 

 
L’article 32 de l’RLOPD, apartats 1 i 2, determina el següent: 
 

“1. (...)En la sol·licitud de cancel·lació, l’interessat ha d’indicar a quines dades es 
refereix, i ha d’aportar a aquest efecte la documentació que ho justifiqui, si 
s’escau. 
2. El responsable del fitxer ha de resoldre sobre la sol·licitud de rectificació o 
cancel·lació en el termini màxim de deu dies a comptar de la recepció de la 
sol·licitud. Transcorregut el termini sense que de forma expressa es respongui a 
la petició, l’interessat pot interposar la reclamació que preveu l’article 18 de la 
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre. 
En cas que no disposi de dades de caràcter personal de l’afectat, igualment l’hi 
ha de comunicar en el mateix termini.” 

 
Atès que el dret objecte d’aquesta resolució es refereix a un tractament efectuat per les 
forces i cosses de seguretat, cal acudir a la regulació específica per a aquests supòsits 
prevista als articles 22.4 i 23, apartats 1 i 3, de l’LOPD, els quals determinen el següent:  

 
“Article 22. Fitxers de les Forces i els Cossos de Seguretat.  
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(...) 4. Les dades personals registrades amb finalitats policials s’han de cancel·lar 
quan no siguin necessàries per a les investigacions que n’hagin motivat 
l’emmagatzematge.  
 
A aquests efectes, s’ha de considerar especialment l’edat de l’afectat i el caràcter 
de les dades emmagatzemades, la necessitat de mantenir les dades fins a la 
conclusió d’una investigació o un procediment concret, la resolució judicial ferma, 
especialment l’absolutòria, l’indult, la rehabilitació i la prescripció de 
responsabilitat.  

 
Article 23. Excepcions als drets d’accés, rectificació i cancel·lació.  
 
1. Els responsables dels fitxers que continguin les dades a què es refereixen els 
apartats 2, 3 i 4 de l’article anterior poden denegar l’accés, la rectificació o la 
cancel·lació en funció dels perills que es puguin derivar per a la defensa de 
l’Estat o la seguretat pública, la protecció dels drets i les llibertats de tercers o les 
necessitats de les investigacions que s’estiguin duent a terme. (...) 
3. L’afectat al que es denegui, totalment o parcialment, l’exercici dels drets 
esmentats en els apartats anteriors ho pot posar en coneixement del director de 
l’Agència de Protecció de Dades o de l’organisme competent de cada comunitat 
autònoma en el cas de fitxers mantinguts per cossos de policia propis d’aquestes 
comunitats, o per les administracions tributàries autonòmiques, els quals s’han 
d’assegurar de la procedència o improcedència de la denegació.” 

 
En consonància amb l’anterior, l’article 16.1 de la Llei 32/2010, de l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades, disposa el següent: 
 

“1. Les persones interessades a les quals es denegui, en part o totalment, 
l’exercici dels drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació o d’oposició, o que 
puguin entendre desestimada llur sol·licitud pel fet de no haver estat resolta dins 
el termini establert, poden presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana 
de Protecció de Dades.” 

 
4.- Exposat el marc normatiu aplicable, a continuació escau analitzar si la DGP va resoldre i 
notificar, dins el termini previst per la normativa aplicable, el dret de cancel·lació exercit per 
la persona reclamant. 
 
Pel que fa a la presumpta desatenció del dret que és objecte de reclamació, consta acreditat 
que en data 15/06/2021, la persona aquí reclamant va presentar en el registre d’entrada de 
la DGP un escrit a través del qual exercí el dret de cancel·lació. 
 
D’acord amb els articles 16 de l’LOPD i 32 de l’RLOPD, en relació amb la sol·licitud de 
cancel·lació presentada per la persona reclamant, la DGP havia de resoldre i notificar la 
seva resposta a la persona reclamant en el termini màxim de deu dies a comptar de la data 
de recepció de la sol·licitud. D’acord amb l’anterior, s’ha constatat que la resposta a la seva 
sol·licitud del dia 15/06/2021 de cancel·lació de les dades davant la DGP va tenir lloc el dia 
02/09/2021 (registrada de sortida el dia 16/09/2021), és a dir, un cop s’havia superat amb 
escreix el termini legalment previst de resolució i notificació.  
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Així les coses, escau concloure que la DGP va donar resposta extemporàniament a la 
sol·licitud de la persona aquí reclamant. 
 
D’altra banda, tot i que l’entitat reclamada no ha acreditat la notificació de la dita resolució, 
val a dir que la persona reclamant, juntament amb la seva reclamació, aportava una còpia 
de la resolució de la DGP. 
 
5.- Respecte el fons de la sol·licitud de cancel·lació de les dades de la persona reclamant, 
aquesta centra la seva reclamació en la cancel·lació de les dades personals relatives a fets 
succeïts mentre era menor d’edat, en concret, respecte de les diligències policials núm. (...). 
No obstant això, d’acord amb el manifestat per la DGP al seu escrit d’al·legacions de data 
31/08/2022, tot i que la persona reclamant demanava la cancel·lació de les seves dades 
personals respecte de les diligències policials núm. (...) en aquestes “no hi constava 
encartat”, per la qual cosa cal entendre que la cancel·lació es referia a les diligències en què 
van derivar aquelles, i en concret, a les diligències número (...), on la persona reclamant sí 
que constava com a encartada. 

Respecte a aquestes diligències, la DGP ha asseverat que les dades de la persona 
reclamant es van cancel·lar quan la persona aquí reclamant va assolir la majoria d’edat, tal 
com indicava la DGP a la persona reclamant en la resposta de 02/09/2021 a la seva petició 
de cancel·lació. 

Així doncs, amb base a les manifestacions efectuades per la DGP, les dades que la persona 
reclamant sol·licitava cancel·lar ja no consten als fitxers SIP, per la qual cosa escau 
desestimar la present reclamació de tutela de drets, tot i que la DGP va resoldre la sol·licitud 
un cop ja s’havia exhaurit el termini fixat legalment. 
 
D’altra banda, escau abordar la manifestació que efectua la persona reclamant en el seu 
escrit de reclamació, consistent en afirmar que “cada vez que se me solicita la 
documentación en vía pública por parte de la policía aparezco filiado como detenido por un 
supuesto robo con violencia, con el consiguiente trato adverso, [datos que] supuestamente 
ya están cancelados pero yo sigo apareciendo y se sigue teniendo acceso a estos datos en 
contra de mi voluntat”. 
 
Al respecte, és necessari posar de manifest que la persona reclamant no aporta cap 
evidència ni indici que sustenti l’anterior. No obstant, per al cas que s’acrediti que les dades 
de la persona reclamant que haurien d’estar cancel·lades, encara són objecte de tractament 
per part de la DGP tal com assevera la persona reclamant, escau advertir a la DGP que això 
podria ser constitutiu d’infracció d’acord amb l’LO 7/2021. 
 
Per tot això, resolc: 
 
1. Declarar extemporània la resposta de la Direcció General de la Policia del Departament 
d’Interior de 02/09/2021, on s’informa que s’ha fet efectiva la cancel·lació de les dades 
sol·licitada pel Sr. (...), i desestimar-la respecte el fons, en haver-se fet efectiu el dret de la 
persona reclamant, conforme el que s’ha indicat al fonament de dret 5è. 
 
2. Notificar aquesta resolució a la DGP i a la persona reclamant. 
3.  Ordenar la publicació de la Resolució al web de l’Autoritat (apdcat.gencat.cat), de 
conformitat amb l’article 17 de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre. 
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Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa d’acord amb els articles 26.2 de 
la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i 14.3 del 
Decret 48/2003, de 20 de febrer, pel qual s’aprova l’Estatut de l’Agència Catalana de 
Protecció de Dades, les parts interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs 
de reposició davant la directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà de la seva notificació, d’acord amb el que preveu l’article 
123 i següents de l’LPAC o bé interposar directament recurs contenciós administratiu davant 
els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar 
de l’endemà de la seva notificació, d’acord amb els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Igualment, les parts interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin 
convenient per a la defensa dels seus interessos. 
 
La directora, 


