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            CNS 30/2016 
 
 
 
Dictamen en relació amb la consulta formulada per un Ajuntament sobre la cessió de 

dades del padró municipal d'habitants al Centre Social Mil·lenari 
 
 
 
 
Es presenta davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades un escrit d’un Ajuntament en el 
que es demana que l’Autoritat emeti un dictamen per valorar si la cessió de dades del padró 
municipal d'habitants al Centre Social Mil·lenari  (en endavant el Centre Social) amb la finalitat 
d’actualitzar les seves dades, pot suposar una vulneració de la legislació sobre protecció de 
dades.  
 
En concret, exposa que l’Ajuntament té encomanada la gestió del Centre Social a la societat 
mercantil 100% municipal (...). Els socis del Centre Social tenen una edat avançada, fet que 
provoca que hi hagi baixes constants sense que en moltes ocasions es comuniquin les mateixes 
per part dels seus familiars. Per tant, amb la finalitat de poder actualitzar la base de dades del 
Centre, l’Ajuntament demana si es pot cedir les dades del padró municipal d’habitants als 
gestors del mateix.  
 
Analitzada la consulta, que no s’acompanya de cap altra documentació, i vist l’informe de 
l’Assessoria Jurídica emeto l’informe següent: 
 
 

I 
 
           (...) 
 

II 
 
L’objecte de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal (en endavant, LOPD), i del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual 
s’aprova el Reglament de desplegament de la LOPD (en endavant, RLOPD), consisteix en la 
protecció de qualsevol informació relativa a persones físiques (article 1 de la LOPD). 
 
De l’escrit de consulta, es desprèn que la informació que es vol facilitar al Centre, és informació 
relativa a aquelles persones que han causat baixa al padró per defunció, i per aquest motiu, 
escau fer una consideració prèvia, atès que la normativa de protecció de dades no resulta 
d’aplicació a la informació referida a persones difuntes, sens perjudici que aquesta informació 
pugui quedar protegida per altra normativa. Així es desprèn de l’article 2.4 del RLOPD, segons 
el qual “aquest Reglament no és aplicable a les dades referides a persones mortes”. 
 
Aquesta Autoritat s’ha pronunciat en ocasions anteriors (entre d’altres, el Dictamen 42/2010, 
Dictamen 49/2012 o Dictamen 45/2013), sobre la “no aplicació” de la normativa de protecció de 
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dades a documents referits a persones mortes, dictàmens que poden ser consultats a la pàgina 
web www.apd.cat, i als quals ens remetem.  
 
Per això, en el cas que les persones a les dades de les quals s’accedeixi siguin persones 
mortes, no hi hauria cap impediment, des del punt de vista de la normativa de protecció de 
dades de caràcter personal, a la seva revelació al Centre. 
  
Ara bé, en cedir les dades del padró municipal per tal de poder actualitzar la base de dades del 
Centre, els gestors d’aquest podrien tenir accés també a dades d’altres residents al municipi. En 
aquest cas, sí que resultarà de plena aplicació la normativa de protecció de dades, 
especialment en relació amb la comunicació de dades. Atès que la consulta es refereix a les 
dades del padró municipal, caldrà tenir en compte també la resta de normativa aplicable al cas, 
en concret, allò que disposa la Llei 7/1985, de 2 d’aril, reguladora de las bases del régimen local 
(LRBRL) (arts. 16.3, 17.3 i D.A. 7a.) i el Reglamento de Población y Demarcación de las 
Entidades Locales (en endavant RPDTEL), i per tant haurà de ser a partir de l’anàlisi conjunt 
d’aquestes normes que s’haurà de determinar l’existència o no d’habilitació per a dur a terme la 
comunicació.  
 
 

III 
 
 
D’acord amb l’LOPD, constitueixen un tractament de dades les operacions i els procediments 
tècnics de caràcter automatitzat o no, que permetin recollir, gravar, conservar, elaborar, 
modificar, bloquejar i cancel·lar, així com les cessions de dades que derivin de comunicacions, 
consultes, interconnexions i transferències (article 3.c)).  
 
En concret, es considera “cessió o comunicació de dades” qualsevol revelació de dades 
efectuada a una persona diferent de l’interessat (article 3.i) LOPD). 
 
Així, la comunicació d’informació del Padró Municipal d’Habitants (en endavant, el Padró) a un 
centre social per a gent gran que forma part d’una persona jurídica diferent, constitueix una 
comunicació de dades. En conseqüència, s’ha de sotmetre al règim previst a l’article 11 de 
l’LOPD, segons el qual: 
 

“1. Les dades de caràcter personal objecte del tractament només poden ser comunicades 
a un tercer per al compliment de finalitats directament relacionades amb les funcions 
legítimes del cedent i del cessionari amb el consentiment previ de l'interessat. 
2. El consentiment que exigeix l'apartat anterior no és necessari: 
a) Quan la cessió està autoritzada en una llei. 
(...)”. 

 
Cal analitzar doncs si existeix alguna norma amb rang de llei que habiliti la dita comunicació. 
 
La normativa sectorial, essencialment la LRBRL (article 16.1), i el RPDTEL (article 53.1), 
defineixen el padró municipal com “el registro administrativo donde constan los vecinos de un 
municipio. Sus datos constituyen prueba de la residencia en el municipio y del domicilio habitual 
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en el mismo. Las certificaciones que de dichos datos se expidan tendrán carácter de documento 
público y fehaciente para todos los efectos administrativos.” 
 
L’article 16.3 de la LRBRL estableix la possibilitat de comunicar les dades del Padró municipal a 
altres administracions públiques que ho sol·licitin, sense consentiment dels interessats, quan 
siguin necessàries per a l’exercici de les seves competències i exclusivament per a assumptes 
en què la residència o el domicili siguin dades rellevants: 
 

“Los datos del Padrón Municipal se cederán a otras Administraciones públicas que lo soliciten 
sin consentimiento previo al afectado solamente cuando les sean necesarios para el ejercicio 
de sus respectivas competencias, y exclusivamente para asuntos en los que la residencia o el 
domicilio sean datos relevantes. También pueden servir para elaborar estadísticas oficiales 
sometidas al secreto estadístico, en los términos previstos en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, 
de la Función Estadística Pública y en las leyes de estadística de las comunidades autónomas 
con competencia en la materia.” 

 
L’article 53 del RPDTEL ho regula en el mateix sentit, i també  el Text refós de la Llei municipal i 
del règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril (en endavant 
TRLMRLC), que en l’apartat segon i tercer del seu article 40 exposa: 

 
“Article 40  
Definició i caràcter de les dades del padró 
(...) 40.2  Les dades que consten en el padró municipal són confidencials. L'accés a aquestes 
dades es regeix per les normes que regulen l'accés administratiu dels ciutadans als arxius i als 
registres públics i per la Llei 5/2002, del 19 d'abril, de l'Agència Catalana de Protecció de 
Dades. 
 
40.3  Sens perjudici del que disposa l'apartat 2 i sense que calgui el consentiment de la 
persona interessada, les dades del padró poden ésser comunicades a altres administracions 
públiques que ho sol·licitin, quan siguin necessàries per a exercir les competències 
respectives, i exclusivament per als assumptes en què sigui rellevant conèixer la residència o 
el domicili.” 

 
El Tribunal Constitucional, també avala aquestes previsions, en la seva Sentència 17/2013: 
  

“... en cuanto a las cesiones de los datos del Padrón, debe recordarse que, siendo el Padrón 
un fichero de titularidad pública deberá partirse del principio de delimitación de la finalidad en 
las cesiones entre Administraciones Públicas consagrado por el artículo 21 LOPD, con la 
única excepción de que el cambio de finalidad esté fundado en una de las causas contenidas 
en el artículo 11 LOPD, pudiendo ser sustituida la necesidad del consentimiento para ese 
cambio en el tratamiento de datos personales por una previsión realizada en una disposición 
con rango de Ley (art.11.2.a) LOPD). De esta forma, de acuerdo con la LOPD, la finalidad 
inicial que justificó la recogida de los datos por parte de una Administración Pública no 
impide el destino posterior de los datos para su uso en finalidades diferentes de aquellas que 
motivaron su recogida respetando, en todo caso, el principio de reserva de ley para 
establecer dicho cambio, en cuanto que se trata de un límite al derecho a consentir la cesión 
de datos personales entre Administraciones Públicas para fines distintos a los que motivaron 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l12-1989.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l12-1989.html
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originariamente su recogida, y a los que alcanza únicamente el consentimiento inicialmente 
prestado por el afectado. Por lo expuesto, desde esa perspectiva, la LBRL en su condición, 
además, de norma reguladora de un fichero como el Padrón municipal puede prever 
cesiones de datos entre Administraciones Públicas.  
 
La previsión de la LBRL no resulta, por lo demás, extraña pues resulta ser similar a la 
establecida en relación a otros sectores específicos de la actividad administrativa (...). 
Incluso la propia LOPD establece en el apartado segundo de su disposición adicional 
segunda que “los ficheros o registros de población tendrán como finalidad la comunicación 
de los distintos òrganos de cada administración pública con los interesados residentes en los 
respectivos territorios, respecto a las relaciones jurídico administrativas derivadas de las 
competencias respectivas de las Administraciones Públicas”, precepto del que cabe inferir 
una concepción de los ficheros o registro de población como un elemento de comunicación 
entre los distintos órganos de las Administraciones Públicas y los ciudadanos.  
 
(...) la información que recogen y archivan las Administraciones Públicas ha de ser necesaria 
para el ejercicio de las potestades que les atribuye la Ley y adecuada a las legítimas 
finalidades previstas por ella (STC 254/1993, de 20 de julio, FJ 7). Así el tratamiento de los 
datos por las Administraciones Públicas estará subordinado a su estricta adecuación a los 
fines de interés público que justifican el ejercicio de las competencias corespondientes a 
cada una de ellas. (...)”  

 
 
Tenint en compte que la pròpia LRBRL admet la cessió de dades personals del Padró municipal 
vers altres administracions per l’exercici de les seves competències, sempre que es donin dues 
condicions: a) que les dades siguin necessàries per a l’exercici de les competències 
respectives; b) que es tracti d’assumptes en què la residència o el domicili siguin dades 
rellevants, amb més motiu es pot admetre que una empresa municipal que està exercint 
competències municipals per encàrrec de l’Ajuntament, pugui accedir a aquestes dades quan 
són necessàries per a l’exercici de les seves funcions i quan la dada residència o domicili resulti 
rellevant.  
 

IV 
 
En aquest sentit, cal analitzar si es donen els requisits establerts a la normativa de règim local 
per a la cessió de dades del Padró, això és, si la comunicació de dades és necessària per 
l’exercici de la competència i si  la dada relativa al domicili és una dada rellevant.  
 
L’Ajuntament, disposa d’un centre social per a la gent gran, en exercici de les competències en 
matèria de serveis socials i la promoció i la reinserció socials, i també en matèria cultural i de 
l'ocupació del lleure.   
 
D’acord amb el que s’exposa en l’escrit de consulta, l’Ajuntament ha encarregat la gestió del 
servei adscrit al Centre social per a la gent gran “El Mil.lenari”, a una societat mercantil 100% 
municipal. Per tant, estaríem davant un supòsit de gestió directa de serveis derivats de l’exercici 
de competències municipals. Concorreria, per tant el primer dels requisits. 
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En segon lloc, la condició de veí pot ser rellevant. No s’adjunta amb l’escrit de consulta ni els 
Estatuts del Centre Social, ni el contracte que per a la prestació d’aquest servei municipal s’hagi 
establert entre l’Ajuntament i el Centre, per tant, aquesta Autoritat desconeix si el servei del 
Centre Social El Mil·lenari va destinat exclusivament als ciutadans del municipi. Ara bé, de les 
funcions que té atribuïdes el municipi, i de la informació continguda al web de l’Ajuntament, 
s’entén que els serveis que posa a disposició dels seus ciutadans fa referència a aquells que 
estan empadronats en el seu municipi, en quin cas, el fet de figurar en el padró d’habitants i per 
tant, tenir el domicili al municipi, seria la condició que donaria dret al ciutadà a gaudir d’aquests 
serveis. 
 
Així, el web de l’Ajuntament, estableix sobre els Serveis Socials: 
 
“El Servei de Benestar Social ofereix informació, orientació i atenció social individual, familiar i 
comunitària a tots les persones que requereixin serveis i/o prestacions de la Xarxa Pública de 
Serveis Socials. Se’n poden beneficiar totes les persones empadronades (...), especialment les 
que necessiten ajuda i suport per fer front a determinades situacions de necessitat personal i/o 
familiar, siguin permanents o transitòries”. 
 
I concretament, l’apartat dedicat a la “Gent Gran” estableix que “Des dels serveis municipals es 
treballa de forma anticipada per poder planificar i cobrir les necessitats socials bàsiques –
assistencials, preventives i de promoció personal i comunitària. Aquest és l’objectiu de la Xarxa 
d’Atenció Social a Persones Grans, mitjançant la qual s’han impulsat diferents accions com els 
habitatges de lloguer amb serveis, el Centre Social El Mil·lenari i la Residència-Centre de Dia a 
les Basses de Sant Pere.” 
 
 
Per tant, sembla deduir-se del web municipal, que per gaudir d’aquest servei, les persones han 
d’estar empadronades al municipi. D’aquesta manera, amb la finalitat de poder prestar el servei 
amb les degudes garanties, és important conèixer les persones que en poden fer ús. Per això, i 
sempre que la consulta es limiti al fet de comprovar la inscripció en el Padró, el tractament 
podria resultar adequat. 
 
 
Per tant concorrerien els dos requisits esmentats, però també cal plantejar-se si concorre el 
pressupòsit exigit per l’article 16.3 LRBRL, això és, que el cessionari de la informació sigui una 
administració pública. 
 
Ara bé, d’acord amb l’article 2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, les societats mercantils, amb 
independència de qui sigui el titular del seu capital social, no tenen la condició d’administració 
pública. Essent així no sembla que l’article 16.3 de la LRBRL pugui habilitar la cessió de dades 
del Padró a aquesta societat. 
 
S’ha d’apuntar també que la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques, en vigor a partir del proper dia 2 d’octubre de 2016, obre la porta 
a què entitats de dret privat dependents de les administracions públiques pugui exercir potestats 
administratives, però en canvi no els reconeix, tampoc, la consideració d’administració pública 
(art. 2.3). 
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Tenint en compte això, no sembla possible que es cedeixin les dades del Padró a l’esmentada 
societat mercantil. 
 
No obstant això, cal tenir en compte dues alternatives: 
 
En primer lloc cal tenir en compte la possibilitat que en la mesura que l’esmentada societat 
gestiona un servei per compte de l’Ajuntament, la societat s’hagi configurat com una 
encarregada del tractament d’acord amb el que estableix l’article 12 de l’LOPD. De ser així, no 
existiria l’obstacle abans esmentat, perquè en realitat no ens trobaríem davant d’una cessió de 
dades (art. 12.1 LOPD). Sobre la possibilitat d’emprar la figura de l’encàrrec del tractament en 
supòsits com aquest ens remetem per exemple al que ja hem exposat en altres dictàmens 
d’aquesta Autoritat que es poden consultar al web (per tots, CNS 16/2016) En qualsevol cas 
caldria vetllar però que es compleixen les dues condicions establertes per l’article 16.3 a què 
després ens referirem. 
 
Cal fer notar que, en no aportar-se cap documentació a l’escrit de consulta, es desconeix si 
existeix cap document o cap clàusula contractual que reguli de forma específica la relació entre 
l’Ajuntament i el Centre que presta els serveis municipals pel què fa a la protecció de dades de 
caràcter personal, en els termes previstos per l’article 12 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).  
 
L’altra possibilitat seria que la verificació de la llista de persones usuàries del centre no la 
realitzés el centre social, sinó el mateix ajuntament. En aquest sentit, l’Ajuntament com a 
administració titular del servei pot accedir a les dades dels usuaris del mateix, d’acord amb 
l’article 11.2.c) de l’LOPD.  
 
El Centre, en el moment de la recollida de la informació, hauria d’haver informat als seus clients, 
que les seves dades eren recollides amb la finalitat de gestionar un servei que formava part del 
servei municipal de gestió de serveis socials per a gent gran. D’haver estat així, i en la mesura 
que la informació facilitada d’acord amb l’article 5 LOPD hagués estat suficientment clara i 
inequívoca, es podria considerar que els clients del Centre eren conscients de la titularitat 
municipal del servei i que per tant en el moment de facilitar les seves dades al Centre accedien 
també a què les seves dades fossin conegudes per l’administració municipal. Ens trobaríem 
doncs davant de l’existència d’un consentiment tàcit, en no tractar-se en principi d’informació 
especialment protegida, per la qual cosa no existiria la necessitat que el consentiment sigui 
exprés. Per tant, en aquest supòsit es podria considerar que existeix consentiment de les 
persones afectades per a que les seves dades siguin conegudes i tractades, per l’administració 
municipal. 
 
Ara bé, en el cas que la informació facilitada en el moment de la recollida no hagi estat prou 
clara respecte la titularitat municipal del servei, no es podrà considerar que existeixi 
consentiment de les persones afectades, atès que l’article 3.h) de l’LOPD estableix que el 
consentiment ha de ser “informat” és a dir, amb ple coneixement de quin serà el destí de les 
seves dades. Així doncs, atès el que disposa l’article 11.2 LOPD, en el cas que la informació 
facilitada no fos prou clara, caldria buscar la cobertura per a procedir a la comunicació de la 
informació personal en una norma amb rang de llei.  
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En el cas que ens ocupa, aquesta norma amb rang de llei podria trobar-se a la lletra c) de 
l’article 11.2 LOPD, el qual preveu la possibilitat de comunicar les dades quan el tractament 
correspongui a la lliure i legítima acceptació d’una relació jurídica el desenvolupament, el 
compliment i el control de la qual impliqui necessàriament la connexió del tractament esmentat 
amb fitxers de tercers. 
 
Per tant, no hi hauria problema en què el centre comuniqui la llista dels seus usuaris a 
l’Ajuntament i que sigui aquest el que n’exclogui les persones que ja no figurin inscrites al Padró 
municipal. 
 
 
 
D’acord amb les consideracions fetes en aquests fonaments jurídics en relació amb la consulta 
plantejada per l’Ajuntament en relació amb la cessió de dades del padró municipal d'habitants al 
Centre Social Mil·lenari pugui suposar una vulneració de la legislació de protecció de dades 
personals, es fan les següents, 
 
 
 
Conclusions 
 
 
La comunicació de dades contingudes en el Padró municipal d’habitants des de l’Ajuntament a 
una empresa municipal que gestiona el servei públic per comprovar la condició de veí dels 
usuaris, constitueix una cessió de dades que no està habilitada per l’article 16.3 de la LRBRL, 
perquè l’entitat cessionària no té la condició d’administració pública. 
 
No obstant això, no hi hauria impediment a l’esmentada cessió si l’empresa municipal ha 
establert un contracte d’encarregat del tractament amb l’Ajuntament titular del servei. També hi 
ha la possibilitat que l’empresa municipal, en base a l’article 11.2.c) de l’LOPD, faciliti el llista 
dels usuaris del servei a l’Ajuntament, el qual com a titular del servei pot fer la comprovació de 
la condició de veí d’aquests usuaris. 
 
 
Barcelona, 23 de maig de 2016 
 
 
 
 
 


