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            PD 7/2016 

 
 
Informe sobre la Proposta per afegir un nou apartat a l'article 132 de la Llei 2/2014, del 27 

de gener, en relació amb la transmissió de dades tributàries per les administracions que 
gestionen, liquiden, inspeccionen o recapten tributs per delegació dels ajuntaments (M-
175.1)  
 
 
Antecedents 
 
Es presenta davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades un escrit  en el que es demana 
que l’Autoritat emeti un informe sobre la Proposta per afegir un nou apartat a l'article 132 de la 
Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, 
en relació amb la transmissió de dades tributàries a l’Agència Tributària de Catalunya (en 
endavant ATC) per les administracions que gestionen, liquiden, inspeccionen o recapten tributs 
per delegació dels ajuntaments (M-175.1) 

En concret el text de la proposta és el següent: 
 

“4. Les dades amb transcendència tributària que hagin estat obtingudes per una 
administració pública per a l’exercici de les seves funcions en matèria de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels tributs com a conseqüència de delegacions de 
competències o  encàrrecs de gestió  efectuats per ajuntaments catalans, poden ser 
comunicades per aquella directament a   l’Agència Tributària de Catalunya quan aquesta, 
d’acord amb el que preveu la legislació tributària, les sol·liciti  a efectes del compliment 
d'obligacions fiscals en l'àmbit de les seves competències”. 

 
Analitzat el Projecte, que s’acompanya de la memòria general i la memòria d’avaluació 
d’impacte, i tenint en compte la normativa vigent aplicable, i d’acord amb l’informe de 
l’Assessoria Jurídica emeto l’informe següent. 
 
 
Fonaments Jurídics 
 

I 
 

    (...) 
 
II 

 
Tal com ja ha posat de manifest aquesta Autoritat al Dictamen CNS 26/2016, la possibilitat que 
l’ATC pugui requerir informació als ajuntaments en relació amb la gestió de tributs municipals 
constitueix des del punt de vista de la normativa de protecció de dades una comunicació entre 
l’ajuntament i l’ATC (art. 3.1 de l’LOPD) que, per tant, s’ha de sotmetre al règim establert per a 
les comunicacions a l’LOPD. 
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En aquest sentit, l’article 11 de  l’LOPD preveu que només es poden comunicar les dades si es 
compta amb el consentiment previ de la persona afectada (art. 11.1) o si concorre algun dels 
supòsits previstos a l’article 11.2, entre els quals s’ha de estacar el cas en el qual la cessió 
estigui autoritzada per una llei (art. 11.2.a)) 
 
En el cas que ens ocupa cal tenir en compte en primer lloc l’article 95 de la Llei 58/2003, de 17 
de desembre, general tributària (LGT), el qual estableix el següent: 
 

“Artículo 95  Carácter reservado de los datos con trascendencia tributaria   
   
1.  Los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria en el 
desempeño de sus funciones tienen carácter reservado y sólo podrán ser utilizados para 
la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada y para 
la imposición de las sanciones que procedan, sin que puedan ser cedidos o comunicados 
a terceros, salvo que la cesión tenga por objeto: 
  
a) La colaboración con los órganos jurisdiccionales y el Ministerio Fiscal en la 
investigación o persecución de delitos que no sean perseguibles únicamente a instancia 
de persona agraviada. 
  
b) La colaboración con otras Administraciones tributarias a efectos del cumplimiento de 
obligaciones fiscales en el ámbito de sus competencias. 
  
c)  La colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y con las entidades 
gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social en la lucha contra el fraude en la 
cotización y recaudación de las cuotas del sistema de Seguridad Social y contra el fraude 
en la obtención y disfrute de las prestaciones a cargo del sistema; así como para la 
determinación del nivel de aportación de cada usuario en las prestaciones del Sistema 
Nacional de Salud. 
 
d) La colaboración con las Administraciones públicas para la lucha contra el delito fiscal y 
contra el fraude en la obtención o percepción de ayudas o subvenciones a cargo de 
fondos públicos o de la Unión Europea. 
  
e) La colaboración con las comisiones parlamentarias de investigación en el marco 
legalmente establecido. 
  
f) La protección de los derechos e intereses de los menores e incapacitados por los 
órganos jurisdiccionales o el Ministerio Fiscal. 
  
g) La colaboración con el Tribunal de Cuentas en el ejercicio de sus funciones de 
fiscalización de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
  
h) La colaboración con los jueces y tribunales para la ejecución de resoluciones judiciales 
firmes. La solicitud judicial de información exigirá resolución expresa en la que, previa 
ponderación de los intereses públicos y privados afectados en el asunto de que se trate y 
por haberse agotado los demás medios o fuentes de conocimiento sobre la existencia de 
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bienes y derechos del deudor, se motive la necesidad de recabar datos de la 
Administración tributaria. 
  
i) La colaboración con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo 
de Capitales e Infracciones Monetarias, con la Comisión de Vigilancia de Actividades de 
Financiación del Terrorismo y con la Secretaría de ambas comisiones, en el ejercicio de 
sus funciones respectivas. 
  
j) La colaboración con órganos o entidades de derecho público encargados de la 
recaudación de recursos públicos no tributarios para la correcta identificación de los 
obligados al pago y con la Dirección General de Tráfico para la práctica de las 
notificaciones a los mismos, dirigidas al cobro de tales recursos. 
   
  
k) La colaboración con las Administraciones públicas para el desarrollo de sus funciones, 
previa autorización de los obligados tributarios a que se refieran los datos suministrados. 
  
l)  La colaboración con la Intervención General de la Administración del Estado en el 
ejercicio de sus funciones de control de la gestión económico-financiera, el seguimiento 
del déficit público, el control de subvenciones y ayudas públicas y la lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales de las entidades del Sector Público. 
  
 m)   La colaboración con la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos mediante la 
cesión de los datos, informes o antecedentes necesarios para la localización de los 
bienes embargados o decomisados en un proceso penal, previa acreditación de esta 
circunstancia.” 

 
És a dir, d’acord amb aquest article, la comunicació de dades tributàries sobre persones 
físiques a altres administracions tributàries es pot produir, sense consentiment de la persona 
afectada, entre d’altres supòsits, quan tingui per objecte la col·laboració per al compliment de 
les obligacions fiscals (lletra b)), la lluita contra el delicte fiscal i el frau en la percepció de 
subvencions (lletra d)) o la col·laboració amb els òrgans de recaptació per la correcta 
identificació dels obligats al pagament  (lletra j). 
 
Per tant en aquests supòsits, o en altres que estiguin establerts a les lleis, res impediria a l’ATC 
requerir informació tributària als ajuntaments que sigui necessària amb aquestes finalitats. Ara 
bé, la proposta sotmesa a informe preveu que el requeriment d’informació no es faci a 
l’ajuntament sinó a l’administració que per delegació o encàrrec de gestió de l’Ajuntament 
gestiona, liquida, inspecciona o recapta els tributs municipals. 
 
En aquests casos, la diputació, o una altra administració supramunicipal, exerceix per compte 
de l’ajuntament una determinada competència que comporta el tractament d’informació personal 
de les persones afectades. Això comportaria doncs, un accés de la diputació a informació de la 
qual en seria responsable l’Ajuntament (ja sigui l’ajuntament qui l’ha recollit prèviament o sigui la 
mateixa diputació qui la reculli per compte d’aquest) que, d’acord amb la normativa de protecció 
de dades, s’hauria de qualificar, en un principi, com una comunicació de dades de caràcter 
personal. 
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Ara bé, la normativa de protecció de dades estableix a l’article 12.1 de l’LOPD que “no se 
considerará comunicación de datos el acceso de un tercero a los datos cuando dicho acceso 
sea necesario para la prestación de un servicio al responsable del tratamiento.” 
 
Perquè això sigui així, és a dir, per a que aquest accés no tingui la consideració de comunicació 
de dades, tant l’entitat que fa l’encàrrec i la que l’ha de complir han de signar un contracte o 
acord en el qual s’estableixin com a mínim els extrems a què es refereix l’article 12.2 de l’LOPD: 
 

- Que l’encarregat del tractament només ha de tractar les dades d’acord amb les 
instruccions del responsable del tractament 
 

- Que no les pot aplicar ni utilitzar amb una finalitat diferent de la que figuri en el contracte 
esmentat 
 

- Que no les pot comunicar a altres persones, ni tan sols per conservar-les 
 

- Les mesures de seguretat que l’encarregat del tractament està obligat a implementar, o 
si més no, el nivell de mesures de seguretat que ha d’aplicar 

 
L’article 3.d) de l’LOPD defineix el responsable del tractament o del fitxer com la persona física 
o jurídica, de naturalesa pública o privada, o òrgan administratiu, que decideixi sobre la finalitat, 
el contingut i l’ús del tractament. I precisament per això a qui correspon decidir sobre si unes 
determinades dades es poden comunicar o no, seria a l’Ajuntament com a responsable del fitxer 
 
Del règim transcrit en resulta que l’ens que gestiona per delegació o encàrrec els tributs 
municipals no pot decidir motu propio la comunicació de la informació el tractament de la qual 
que li ha estat encarregat, sinó que necessita l’autorització de l’administració responsable, o 
sigui de l’Ajuntament. 
 
 

III 
 
En aquest context, la mesura proposada vindria a donar cobertura legal a aquells supòsits en 
què l’ens supramunicipal no compti amb l’autorització de l’ajuntament responsable. 
 
Certament, com hem vist, l’article 11.2.a) de l’LOPD permet que la llei pugui autoritzar 
determinades comunicacions de dades. Però caldrà analitzar si aquesta previsió legal resultaria 
adequada des del punt de vista del respecte del contingut essencial del dret a la protecció de 
dades personals. 
 
En aquest punt cal recordar que el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) ha manifestat 
reiteradament que qualsevol limitació a l’exercici d’un dret fonamental ha de superar l’anomenat 
“test dels límits”. És a dir, ha d’estar prevista en una llei, ha de ser necessària en una societat 
democràtica per a aconseguir una finalitat legítima, i ha de ser proporcionada en relació amb la 
finalitat que es pretén aconseguir en cada cas dret (SSTEDH Amann c. Suïssa, de 16.2.2000; 
Rotaru c. Romania, de 4.5.2000; Cotlet c. Romania, de 3.6.2003; Liberty i altres c. Regne Unit 
1.10.2008, entre d’altres). 
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És a dir, la mesura que estableixi la llei ha de respondre a una finalitat legítima en una societat 
democràtica, ha de ser proporcionada i a més ha de ser “accessible” i  “predictible”, en el sentit 
que els ciutadans afectats puguin comprendre l’abast de la limitació del dret. 
 
La proposta analitzada descriu de manera clara el flux d’informació que es pretén establir, la 
finalitat del mateix, i tot i que no es concreta els supòsits en què serà d’aplicació, la remissió a la 
legislació tributària per establir l’establiment els supòsits en què es podrà requerir la informació, 
fa que es pugui considerar una limitació clarament predictible. 
 
Pel que fa a la necessitat, la mateixa LGT habilita la comunicació d’informació tributària a altres 
administracions tributàries, amb les finalitats que hem vist. Per tant la finalitat s’ha de qualificar 
com a legítima. De fet, si la informació estigués en poder de l’Ajuntament, la comunicació no 
requeriria una nova habilitació legal, perquè ja ho preveu així la LGT. Resulta però que la 
manca de disponibilitat de la informació en el cas que s’hagi delegat la gestió i, en alguns casos, 
la manca de capacitat o mitjans per part de la mateixa administració municipal, pot justificar la 
necessitat d’una mesura d’aquest tipus. 
 
La mesura s’ha de qualificar també com idònia perquè permet assolir l’objectiu perseguit, això 
és, facilitar l’intercanvi d’informació tributària en els casos que estableix la legislació tributària. 
La realització d’aquest intercanvi directament des de les administracions supramunicipals que 
gestionen els tributs, facilita aquesta tasca perquè redueix el nombre d’interlocutors, que, a més, 
compten amb més mitjans per atendre aquests requeriments.   
 
Per altra banda, i pel que fa a la proporcionalitat de la mesura, s’ha de tenir en compte que una 
previsió d’aquest tipus limita la capacitat de decisió del responsable del tractament, atès que 
l’Ajuntament no intervindria en la presa de la decisió de comunicar la informació requerida, però 
no afectaria la protecció de les persones afectades que, de fet, són les titulars del dret a la 
protecció de dades. Això és així perquè la previsió no introdueix nous supòsits de cessió, sinó 
que es limita a preveure la possibilitat que sigui requerida, en els supòsits que ja preveu 
l’ordenament, no només al responsable de la informació sinó també a l’encarregat del 
tractament. 
 
A la vista d’aquestes consideracions la proposta no limitaria de manera injustificada el dret a la 
protecció de dades de les persones afectades. 
 
 
Barcelona, 5 de maig de 2016 
 
 


