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   CNS 75/2016 

 
 
Dictamen en relació amb la consulta plantejada per un Consell Comarcal sobre la 

comprovació de les dades personals declarades pels sol·licitants de prestacions 
socials 
 
 
Es presenta davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades un escrit d’un Consell 
Comarcal en el qual es demana que l’Autoritat valori la possibilitat de comprovació de 
les dades personals contingudes en les sol·licituds de prestacions socials.  
 
Concretament, l’escrit de consulta planteja si el Consell Comarcal, en exercir les 
competències en matèria de serveis socials que els municipis de la comarca li han 
delegat, pot comprovar d’ofici i sense el consentiment previ de les persones 
interessades la informació següent: 
 

- Les dades personals referides al sol·licitant contingudes en les sol·licituds 
d’ajuts d’inclusió social. 

- Les dades personals de la resta de membres de la unitat familiar. 
 
La consulta també planteja si, en el supòsit que es requerís autorització expressa per 
consultar d’ofici les dades, seria necessària l’autorització de cada una de les persones 
que integren la unitat familiar.  
  
Analitzada la petició, que no s’acompanya de cap altra documentació, i la normativa 
vigent aplicable, i d’acord amb l’informe de l’Assessoria Jurídica, emeto el dictamen 
següent: 
 
 
 

I 
 

(...) 
 

II 
 
La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal (LOPD) articula la protecció de dades personals a través de diversos principis, 
entre d’altres, als efectes que ara interessen, el principi de consentiment.  
 
Segons disposa l’article 6.1 de l’LOPD, “el tractament de les dades de caràcter 
personal requereix el consentiment inequívoc de l'afectat, llevat que la llei disposi una 
altra cosa”. S’entén per consentiment “qualsevol manifestació de voluntat, lliure, 
inequívoca, específica i informada, mitjançant la qual l’interessat consent el tractament 
de dades personals que el concerneixen” (article 5.1.d) del Reglament de 
desenvolupament de l’LOPD (RLOPD), aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de 
desembre).  
 
L’LOPD estableix un règim de protecció reforçat en relació amb determinades 
tipologies de dades personals, entre d’altres, les dades de salut (veure, al respecte, els 
articles 7 i 8 de l’LOPD), entenent com a tals les informacions que concerneixen la salut 
passada, present i futura, física o mental, d’un individu, així com les referides al seu 
percentatge de discapacitat i a la seva informació genètica (article 5.1.g) de l’RLOPD). 
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La consulta planteja si el Consell Comarcal, en exercici de les competències en matèria 
de serveis socials bàsics que els municipis de la comarca li han delegat, pot comprovar 
d’ofici i sense el consentiment previ de les persones interessades la informació 
següent: les dades personals referides al sol·licitant contingudes en les sol·licituds 
d’ajuts d’inclusió social; les dades personals que facin referència a la resta de membres 
de la unitat familiar; i, en el supòsit que es requerís autorització expressa per consultar 
d’ofici les dades, si és necessària l’autorització de cada una de les persones que 
integren la unitat familiar.  
 
En aquest sentit, la consulta planteja si pot fer ús de l’habilitació legal establerta en la 
Disposició Addicional Setena de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic (Llei 2/2014), en la redacció donada per 
l’article 102.1 de la Llei 3/2015, de l’11 de març, de mesures fiscals, financeres i 
administratives, que estableix el següent: 
 

Setena. Habilitació a les Administracions Públiques en relació amb la consulta de 
dades de caràcter personal  
 

1. Habilitació de les administracions públiques competents en matèria de serveis 
socials 

  
1.1. S’habiliten les administracions públiques competents en matèria de serveis 

socials perquè puguin comprovar, d’ofici i sense consentiment previ de les 
persones interessades, les dades personals declarades pels sol·licitants de les 
prestacions regulades per la Llei 12/2007, de l’11 d’octubre, de serveis socials, i 
pel decret que aprova la Cartera de Serveis Socials, i, si escau, les dades 
identificadores, la residència, el parentiu, la situació de discapacitat o 
dependència, el patrimoni i els ingressos dels membres de la unitat econòmica 
de convivència, amb la finalitat de comprovar si es compleixen en tot moment les 
condicions necessàries per a la percepció de les prestacions i en la quantia 
legalment reconeguda. 

 
1.2. A l’efecte del que estableix l’apartat 1.1, s’entén per unitat econòmica de 

convivència la formada per la persona beneficiària amb el seu cònjuge o parella 
de fet i els familiars fins al segon grau de consanguinitat que hi conviuen en el 
mateix domicili. 

 
 

III 
 
Des de la perspectiva de la protecció de dades de caràcter personal, l’accés per part 
de les administracions públiques competents en matèria de serveis socials a la 
informació personal de les persones sol·licitants i, si escau, dels membres de la unitat 
econòmica de convivència, comporta un tractament de dades que, si no es produeix en 
el sí d’una mateixa persona jurídica, constitueix una cessió (article 3.i) LOPD) que ha 
d’adequar-se al règim de l’article 11 de l’LOPD.  
 
Aquest article de l’LOPD disposa que les dades objecte de 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” (apartat 1). Aquesta regla general troba però determinades excepcions, 
entre les quals, la possibilitat que la comunicació estigui autoritzada en una llei o norma 
amb rang de llei (apartat 2.a)).  
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Així mateix, atès que és probable que el flux d’informació que planteja la consulta en 
molts casos es configuri com una comunicació de dades entre administracions 
públiques, caldria tenir en compte allò que disposa l’article 21 de l’LOPD:  
 
“1. Les dades de caràcter personal recollides o elaborades per les administracions 
públiques per a l’exercici de les seves atribucions no han de ser comunicades a 
altres administracions públiques per a l’exercici de competències diferents o de 
competències que tractin matèries diferents, (...)”. 

 
Per tant, la comunicació de dades objecte de consulta només serà possible si es 
disposa del consentiment dels titulars de les dades, o bé si existeix suficient cobertura 
legal, en atenció al que disposen els articles 11 i 21 de l’LOPD. 
 
Així doncs, per tal que les entitats puguin cedir informació al Consell Comarcal als 
efectes que aquest dugui a terme actuacions de control que permetin comprovar si el 
sol·licitant i, si escau, la resta de membres de la unitat econòmica de convivència 
compleixen els requisits exigits per a la percepció de la prestació, és necessari comptar 
amb el consentiment previ dels afectats o bé, a manca d’aquest, amb una norma amb 
rang de llei que ho habiliti, entre d’altres supòsits (article 11.2 LOPD). 
En l’escrit de consulta es fa referència, com a possible llei que habilitaria la cessió de 
dades pretesa en el present cas (article 11.2.a) LOPD), a la Disposició Addicional 
Setena de la Llei 2/2014, citada. 
 
Atès que com diu el text de la consulta la situació del sol·licitant però també la de la 
unitat familiar són objecte de valoració per a l’atorgament de prestacions d’urgència 
social, caldrà abordar la qüestió distingint ambdós supòsits. Per altra banda, la 
informació necessària per a dur a terme aquesta tasca de comprovació pot incloure 
dades especialment protegides i, per tant, caldrà analitzar separadament aquesta 
qüestió.   
 

IV 
 
Pel que fa a les dades referides al sol·licitant contingudes en la sol·licitud de la 
prestació, el fet que sigui el propi sol·licitant del servei o prestació social qui ha facilitat 
les seves dades, junt amb la finalitat de verificació del compliment dels requisits 
establerts per la normativa per accedir a un determinat servei o prestació social, fa que 
l’accés a la informació personal per part de l’administració pública competent en 
matèria de serveis socials s’articuli a partir del consentiment de l’afectat i de les 
previsions de la normativa de procediment administratiu. 
 
Concretament, és possible que l’administració hagi exigit a la persona interessada la 
presentació d’una declaració responsable. La Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya reconeix la 
capacitat de l’administració pública competent per verificar la conformitat de les dades 
que es contenen en la declaració responsable aportada en el marc d’un procediment 
administratiu (article 35.3).  
 
Per tant, mitjançant l’aportació d’aquesta declaració responsable, el Consell Comarcal 
podria comprovar, abans de resoldre la concessió de l’ajut, si el sol·licitant compleix 
amb els requisits exigits per a la seva percepció.    
 
No obstant això, tal com diu la consulta, l’atorgament d’una prestació social pot estar 
condicionat per “la situació de la unitat familiar i no únicament del sol·licitant”, per la 
qual cosa el Consell Comarcal ha de poder comprovar la veracitat de la informació 
facilitada en aquest sentit i, a tal efecte, accedir a determinades dades personals 
d’aquestes terceres persones.  
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Respecte de les dades personals relatives a les persones que integren la unitat 
familiar, la cessió d’aquesta informació per part d’un tercer, en el marc de les 
actuacions de comprovació del compliment dels requisits per rebre l’ajut, trobaria 
habilitació en la Disposició Addicional Setena de la Llei 2/2014.  
 
Cal fer avinent que la citada disposició addicional defineix la unitat econòmica de 
convivència com “la formada per la persona beneficiària amb el seu cònjuge o parella 
de fet i els familiars fins al segon grau de consanguinitat que hi conviuen en el mateix 
domicili”.  
 
Aquesta disposició estableix una habilitació a favor de les administracions públiques 
competents en matèria de serveis socials, per tal d’accedir a determinada informació 
personal tant de les persones sol·licitants de les prestacions regulades per la Llei 
12/2007, de l’11 d’octubre, de serveis socials, i pel decret que aprova la Cartera de 
Serveis Socials, com, si escau, de terceres persones –membres de la unitat econòmica 
de convivència–, amb la finalitat de comprovar el compliment de les condicions 
necessàries per poder rebre tals serveis i en la quantia que legalment tenen 
reconeguda.  
 
Concretament, la disposició addicional citada preveu que es podrà comprovar “si 
escau, les dades identificadores, la residència, el parentiu, la situació de discapacitat o 
dependència, el patrimoni i els ingressos dels membres de la unitat econòmica de 
convivència” quan aquesta informació sigui necessària per “comprovar si es 
compleixen en tot moment les condicions necessàries per a la recepció de les 
prestacions i en la quantia legalment reconeguda”. 
 
Per tant, en la mesura que aquestes dades (dades identificatives, residència, parentiu, 
situació de discapacitat o dependència, patrimoni i ingressos de la unitat econòmica de 
convivència) siguin necessàries per comprovar el compliment de les condicions que 
justifiquen l’atorgament de la prestació, el Consell Comarcal estaria habilitat per accedir 
a aquesta informació. 
 
En aquest sentit, cal tenir en compte especialment el principi de qualitat de les dades, 
segons el qual “les dades de caràcter personal només es poden recollir per ser 
tractades, així com sotmetre-les a aquest tractament, quan siguin adequades, 
pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit i les finalitats determinades, explícites 
i legítimes per a les quals s’han obtingut” (article 4.1 LOPD). 
 
Per tant, l’habilitació legal per a la comunicació de dades personals dels membres de la 
unitat econòmica de convivència queda limitada als extrems i a la finalitat que preveu 
expressament la Disposició Addicional Setena de la Llei 2/2014. 
 
 

V 
 
Dit això, cal fer avinent que la informació necessària per a dur a terme aquesta tasca 
de comprovació pot incloure dades especialment protegides i, per tant, caldrà analitzar 
tot seguit aquesta qüestió. 
 
La Disposició Addicional Setena de la Llei 2/2014, en concretar les dades dels 
membres de la unitat econòmica de convivència que poden ser objecte de 
comunicació, inclou una previsió específica que contempla expressament que, quan 
sigui necessari per assolir la finalitat de comprovació perseguida, l’administració pública 
competent en matèria de serveis socials podrà accedir a la dada relativa a la “situació 
de discapacitat o dependència” dels membres de la unitat econòmica de convivència.  
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En aquest punt cal distingir la situació de discapacitat, que és una dada de salut, de la 
situació de dependència, que en sí mateixa no ho és, tot i que la situació de 
dependència sí que obeir a motius salut i, per tant, en aquests casos, no es pot 
descartar que la comprovació pugui acabar comportant el tractament de dades de 
salut.. 
 
Dit això, l’article 7.3 de l’LOPD estableix el següent: 
 

“Les dades de caràcter personal que facin referència a l’origen racial, a la salut i a la 
vida sexual només poden ser recollides, tractades i cedides quan, per raons 
d’interès general, així ho disposi una llei o l’afectat hi consenti expressament.” 

 
Per tant, a manca de consentiment exprés de l’afectat, per al tractament de dades 
especialment protegides serà necessari que concorrin raons d’interès general i que es 
prevegi en una norma amb rang de llei. 
 
Per tant, vistos els termes en que la Llei 2/2014 regula aquesta comunicació de dades, 
que preveu específicament tant les dades especialment protegides que cal comprovar 
com la finalitat de la comunicació, sembla clar que el legislador ha estimat que 
concorren en aquest cas motius d’interès general que justifiquen el tractament d’aquest 
tipus d’informació, per la qual cosa la llei habilitaria la comunicació. 
 
  

VI 

 
El passat mes d’abril es va aprovar el Reglament General de Protecció de Dades 
2016/679, de 27 d’abril, del Parlament Europeu i del Consell (RGPD). Atès que l’article 
99.2 estableix que el RGPD no serà aplicable fins el 25 de maig de 2018, segueix 
vigent fins aquella data el règim previst a l’LOPD i a l’RLOPD. No obstant això, en la 
mesura que és previsible que el tractament que es descriu a la consulta s’allargui més 
enllà d’aquesta data, és convenient analitzar el cas que ens ocupa des de la 
perspectiva de la nova normativa. 
 
En aquet context, l’article 6 del RGPD estableix el següent: 
 

1. “El tratamiento solo será lícito si se cumplen al menos una de las siguientes 
condiciones: 

 
a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales 

para uno o varios fines específicos; 
b) el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el 

interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas 
precontractuales; 

c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal 
aplicable al responsable del tratamiento; 

d) el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de 
otra persona física; 

e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada 
en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al 
responsable del tratamiento; 

f) el tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos 
perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que 
sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades 
fundamentales del interesado que requieran la protección de datos personales, 
en particular cuando el interesado sea un niño. 
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Lo dispuesto en la letra f) del párrafo primero no será de aplicación al tratamiento 
realizado por las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones. (...) 
 
(…) 
 
3 La base del tratamiento indicado en el apartado 1, letras c) y e), deberá ser 

establecida por: 
 
a) el Derecho de la Unión, o 
b) el Derecho de los Estados miembros que se aplique al responsable del 

tratamiento. 
 
La finalidad del tratamiento deberá quedar determinada en dicha base jurídica o, 
en lo relativo al tratamiento a que se refiere el apartado 1, letra e), será necesaria 
para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de 
poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. Dicha base jurídica 
podrá contener disposiciones específicas para adaptar la aplicación de normas del 
presente Reglamento, entre otras: las condiciones generales que rigen la licitud del 
tratamiento por parte del responsable; los tipos de datos objeto de tratamiento; los 
interesados afectados; las entidades a las que se pueden comunicar datos 
personales y los fines de tal comunicación; la limitación de la finalidad; los plazos 
de conservación de los datos, así como las operaciones y los procedimientos del 
tratamiento, incluidas las medidas para garantizar un tratamiento lícito y equitativo, 
como las relativas a otras situaciones específicas de tratamiento a tenor del 
capítulo IX. El Derecho de la Unión o de los Estados miembros cumplirá un 
objetivo de interés público y será proporcional al fin legítimo perseguido. 
(...)” 

 
Cal recordar que la finalitat del tractament és permetre que les administracions 
públiques competents en matèria de serveis socials puguin comprovar si es compleixen 
les condicions necessàries per a la percepció de les prestacions. Per tant, en la mesura 
que aquesta tasca de comprovació és necessària per a la correcta prestació del servei, 
podria concórrer el supòsit habilitant previst  a la lletra e) de l’article 6.1 del RGPD.  
 
També cal tenir en compte que l’article 6.3 del RGPD estableix que la base del 
tractament indicat a les lletres c) i e) de l’apartat 1 s’ha d’establir al dret de la Unió o al 
dret dels estats membres. A més, el Considerant 41 del RGPD estableix que el rang de 
la norma que ho estableixi s’ha de determinar d’acord amb l’ordenament constitucional 
de cada estat membre (en el cas espanyol l’article 53 CE requeriria que sigui una 
norma amb rang de llei, com ha recordat el Tribunal Constitucional per exemple a la 
STC 292/2000), i que aquesta ha de ser clara i precisa i la seva aplicació ha de ser 
previsible per als seus destinataris, de conformitat amb la jurisprudència del Tribunal de 
Justícia de la Unió Europea i del Tribunal Europeu de Drets Humans. 
 
En aquest sentit, cal fer avinent que la Disposició Addicional Setena de la Llei 2/2014 
concreta la finalitat de l’accés, les dades personals a què s’accediria per assolir 
aquesta finalitat, així com les persones afectades o titulars d’aquestes dades i, per tant, 
resulta prou clara, precisa i previsible per donar cobertura al tractament.  
 
Per altra banda, el RGPD també preveu un règim particular per a les categories 
especials de dades. En aquest sentit, l’article 9 del RGPD estableix el següent: 
 

1. “Quedan prohibidos el tratamiento de datos personales que revelen el origen 
étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o 
la afiliación sindical, y el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos 
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dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a 
la salud o datos relativos a la vida sexual o las orientaciones sexuales de una 
persona física. 

 
2. El apartado 1 no será de aplicación cuando concurra una de las circunstancias 

siguientes: 
 
(…) 
g) El tratamiento es necesario por razones de un interés público esencial, 
sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados miembros, que debe 
ser proporcional al objetivo perseguido, respetar en lo esencial el derecho a la 
protección de datos y establecer medidas adecuadas y específicas para 
proteger los intereses y derechos fundamentales del interesado;” 

 
Per tant, d’acord amb la lletra g) de l’article 9.2 del RGPD, per tal que no sigui 
d’aplicació la prohibició continguda en l’apartat 1 de l’article citat, caldrà que el 
tractament sigui necessari per raons d’un interès públic essencial, que sigui 
proporcional a l’objectiu perseguit i que s’estableixen mesures adequades i 
específiques per protegir els interessos i els drets fonamentals de les persones 
interessades.   
 
En el cas que ens ocupa, les actuacions de comprovació tenen com a finalitat última el 
control de la utilització dels fons públics destinats als serveis previstos a la Cartera de 
Serveis Socials, per tal de garantir-ne un bon ús i permetre que aquests serveis puguin 
seguir sostenint les situacions que ho requereixin. Per tant, cal considerar que el 
tractament és necessari per raons d’interès públic essencial. 
 
Dit això, potser no seria proporcional accedir de manera indiscriminada a tota la història 
clínica de l’afectat, però en la mesura que la disposició concreta expressament les 
dades que poden ser objecte de tractament, que serien les mínimes indispensables per 
a la comprovació,  es pot considerar que proporcional a l’objectiu perseguit.  
 
Finalment, l’article 9.2.f) del RGPD també fa referència a la necessitat de “establecer 
medidas adecuadas y específicas para proteger los intereses y derechos 
fundamentales del interesado”. En relació amb això, escau recordar la necessitat 
d’informar al sol·licitant de forma concreta sobre les comprovacions que es duran a 
terme respecte de les dades contingudes en la sol·licitud. A més, tot i que no es 
prevegi a la disposició, per tal d’assegurar el control sobre les pròpies dades pel que fa 
a la resta de membres de la untat familiar, seria recomanable informar al sol·licitant del 
seu deure d’informar a la resta de persones de la unitat econòmica de convivència 
respecte de les comprovacions que el Consell Comarcal pot dur a terme. 
 
D’acord amb aquestes consideracions, es fan les següents,  
 
 
Conclusions,  
 
El Consell Comarcal està habilitat per comprovar, sense el consentiment del sol·licitant, 
la informació continguda en la sol·licitud de la prestació, així com les dades relatives als 
membres de la unitat econòmica de convivència que la Disposició Addicional Setena 
de la Llei 2/2014 contempla expressament. 
 
 
Barcelona, 21 de desembre de 2016 
 
 


