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             CNS 32/2017 

 
 
Dictamen en relació amb la consulta formulada per un Ajuntament sobre la 
possibilitat de cedir determinades dades personals del padró municipal 
d'habitants a l'empresa SOREA.  
 
 
Es presenta davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades un escrit d’un 
Ajuntament en què es demana que l’Autoritat emeti un informe per valorar si la cessió 
de dades del padró municipal d’habitants per part d’aquest Ajuntament a l’empresa 
Sociedad Regional de Abastecimiento de Agua, S.A.U. (en endavant, SOREA) 
encarregada de la gestió integral del servei municipal d’abastament d’aigua potable del 
municipi, pot suposar una vulneració de la legislació sobre protecció de dades.  
 
La consulta s’acompanya d’una còpia de l’escrit presentat per part de l’empresa a 
l’Ajuntament.  
 
Analitzada la consulta, tenint en compte la normativa vigent aplicable i d’acord amb 
l’informe de l’ Assessoria Jurídica emeto el dictamen següent: 
 
 
 

I 
 

(...) 
 

II 
 

D’acord amb la informació facilitada per l’Ajuntament l’empresa SOREA ha tramés un 
escrit adjuntant un llistat d’abonats del servei de subministrament d’aigua potable, 
respecte dels quals sol·licita que el consistori li cedeixi el DNI-NIF o NIE, atès que en la 
seva base de dades no consta la dada o el número és incorrecte. S’argumenta que la 
manca d’aquesta dada afecta al normal desenvolupament de la relació contractual 
entre l’empresa com a prestadora del servei, i els seus abonats, com a destinataris del 
servei, ja que no es poden emetre les factures amb subjecció a la normativa aplicable, i 
dificulta també el cobrament dels tributs associats a les factures.  
 
Les qüestions relatives a la gestió de les dades personal associades al servei de 
subministrament d’aigua potable ha estat objecte d’anàlisi per aquesta Autoritat en 
ocasions anteriors, entre altres, en els dictàmens CNS 37/2009, CNS-28/2013, CNS-
52/2012, CNS-63/2015, CNS-16/2016.  
 
En aquells dictàmens es plantejava, que per establir el règim aplicable als accessos a 
les dades relatives al servei de subministrament d’aigua potable cal determinar en 
primer lloc la relació entre l’empresa prestadora del servei de subministrament d’aigua i 
l’ajuntament titular del servei. 
 
Partint de la consideració que d’acord amb l’article 66.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya (en endavant, TRLMRLC), “el subministrament d’aigua i l’enllumenat públic, 
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els serveis de neteja viària, de recollida i tractament de residus, les clavegueres i el 
tractament d’aigües residuals” (lletra i)) són competències pròpies dels municipis i que  
tots els municipis hauran de prestar, com a mínim, determinats serveis, entre els quals 
hi ha l’abastament domiciliari d’aigua potable i el clavegueram (article 67.a) TRLMRLC, 
cal analitzar els diferents models de prestació del servei i en conseqüència els 
possibles escenaris de gestió de les dades personals. 
  
Així, en un  model de gestió directa del servei per part de l’ajuntament, el responsable 
de la informació personal relativa a la prestació del servei seria únicament l’Ajuntament 
(article 3.d) LOPD), i en conseqüència l’Ajuntament hauria de disposar del 
corresponent fitxer que contingui les dades personals dels abonats necessàries per a la 
prestació d’aquest servei, creat mitjançant una disposició general d’acord amb allò 
establert a l’article 20 de l’LOPD, i haver-lo inscrit en el corresponent Registre de 
Protecció de Dades. 
 
En un model de gestió indirecta, atesa la titularitat pública d’aquest servei (article 66.3 
TRLMRLC), és clar que l’Ajuntament és el responsable últim de la prestació d’aquest 
servei, així com de tots els elements que en formen part, com ara la informació 
associada a la seva prestació, que inclou la informació de caràcter personal (article 3.a) 
LOPD). 
 
Des del punt de vista de la protecció de dades, l’Ajuntament, titular del servei públic, 
hauria de ser també el responsable del fitxer o tractament de les dades dels abonats 
necessàries per a la seva explotació (article 3.d) LOPD). Per la seva part, l’empresa 
concessionària hauria d’actuar, en el tractament d’aquestes dades, com encarregada 
del tractament (article 3.g) LOPD). 
 
Aquest és l’esquema a què porta l’aplicació de la Disposició addicional 26a del Reial 
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
de contractes del sector públic (en endavant, TRLCSP), la qual estableix que en el cas 
que la contractació de la prestació del servei “implique el acceso del contratista a datos 
de carácter personal de cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante, aquél 
tendrá la consideración de encargado del tratamiento. En este supuesto, el acceso a 
esos datos no se considerará comunicación de datos, cuando se cumpla lo previsto en 
el artículo 12.2 y 3 de la LOPD. En todo caso, las previsiones del artículo 12.2 de dicha 
Ley deberán de constar por escrito.” 
 
Així doncs, de conformitat amb l’LOPD, l’Ajuntament hauria de disposar del 
corresponent fitxer (article 3.b) LOPD) que contingui les dades personals dels abonats 
necessàries per a la prestació d’aquest servei, creat mitjançant una disposició general 
d’acord amb allò establert a l’article 20 de l’LOPD, i haver-lo inscrit en el corresponent 
Registre de Protecció de Dades. 
 
Disposant d’aquest fitxer, l’Ajuntament hauria d’haver encarregat posteriorment, 
mitjançant la signatura del contracte d’encàrrec del tractament previst a l’article 12.2 de 
l’LOPD, el tractament de les dades personals necessàries per a la prestació d’aquest 
servei a l’empresa concessionària.  
 
Sent així, l’empresa concessionària tindria consideració d’encarregada del tractament 
d’aquestes dades (article 3.g) LOPD) i l’Ajuntament en seria el responsable (article 3.d) 
LOPD). 
 
Partint d’aquest esquema, l’empresa concessionària podria tractar aquelles dades 
personals en poder de l’Ajuntament que fossin adequades, pertinents i necessàries per 
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dur a terme la prestació del servei esmentat. Aquest accés no requerirà comptar amb el 
consentiment previ dels afectats o amb una llei específica que hi donés cobertura, atès 
que no tindria consideració de cessió de dades en els termes de l’article 11 de l’LOPD 
(article 12.1 LOPD). 
 
Així mateix, l’empresa concessionària hauria de seguir sempre les instruccions 
donades per l’Ajuntament en el contracte d’encàrrec. Així, per a la prestació del servei 
encomanat, l’empresa concessionària podria recollir, tractar i/o modificar les dades 
personals i un cop finalitzada la prestació estaria obligada a retornar-les a l’Ajuntament, 
així com qualsevol suport o document en què constés alguna dada personal objecte del 
tractament (article 12.3 LOPD), si així s’hagués fixat en el contracte d’encàrrec.  
 
Finalment, es podria donar també un supòsit de gestió indirecta del servei en que 
l’empresa concessionària hagués recollit les dades de les persones afectades, amb 
independència que l’ajuntament per la seva banda hagués pogut crear algun fitxer amb 
la mateixa finalitat. 
 
En aquest cas l’empresa concessionària seria la responsable del tractament de les 
dades en qüestió, atès que hauria elaborat la seva pròpia base de dades d’usuaris, 
informant-ne adequadament les persones afectades en el moment de recollir les seves 
dades, a partir de la qual podria realitzar legítimament la gestió del servei.  
 
 

 
 

III 
 

De la informació aportada en el cas que ens ocupa, es pot concloure que ens trobem 
davant una gestió del servei públic de subministrament d’aigua potable i clavegueram 
mitjançant concessió a l’empresa SOREA, i que a la seva vegada, l’empresa 
prestadora del servei disposa de les dades dels abonats per haver-les recollit 
directament d’aquests en el moment de subscriure la corresponent pòlissa de 
subministrament. 
 
Així s’ha comprovat que en el Registre de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades 
consta el fitxer de titularitat privada de l’empresa SOREA SA., anomenat CLIENTES 
que té per finalitat la “gestion administrativa y comercial de clientes para la contratacion 
lectura facturacion cobro impagados y atencion al cliente; liquidacion de impuestos 
tasas y canones; declaracion a hacienda; comunicaciones relacionadas con los 
procesos anteriores”.  
 
De ser així a la comunicació de dades personals del padró per part de l’Ajuntament de 
a l’empresa SOREA li serà d’aplicació l’article 11 de la LOPD, el qual estableix el règim 
general de les comunicacions, basada en la necessitat d’existència del consentiment 
de les persones titulars de les dades per a poder comunicar-les a terceres persones.  
 
Aquest mateix article però, estableix determinades excepcions en el seu apartat segon, 
entre les quals, cal assenyalar, l’existència d’una llei o norma amb rang de llei que 
habiliti la cessió de dades (article 11.2.a) de la LOPD). 
 
Tractant-se d’una cessió de dades provinents del padró municipal d’habitants, 
l’excepció legal a la necessitat de consentiment dels afectats podria venir determinada 
per l’article 16.3 de la LRBRL, segons el qual les dades es cediran a altres 
administracions públiques que ho sol·licitin, sense consentiment dels interessats, 
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només quan siguin necessàries per a l’exercici de les seves competències i 
exclusivament per a assumptes en els que la residència o el domicili siguin dades 
rellevants.  
 
En aquest cas però, aquesta excepció no pot ser aplicada atès que SOREA no gaudeix 
de la condició d’administració pública, en els termes previstos a l’article 2 de la Llei 
39/2015, de l’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. Per aquesta mateixa raó tampoc podrà aplicar-se allò previst en l’article 21 
de la LOPD, relatiu a les comunicacions de dades personals entre administracions 
públiques per a l’exercici de les seves competències.  
 
 

IV 
 
L’empresa SOREA, en l’escrit tramés per l’Ajuntament  manté que els articles 93 i 94 
de la Llei General Tributària habiliten la cessió de les dades sol·licitades, ja que 
considera que, en tant que liquidadora i recaptadora per compte i interès del subjecte 
actiu del Cànon de l’Aigua està legitimada legalment per ser cessionària de les dades 
sense consentiment del subjecte passiu del tribut.  
 
En primer lloc cal tenir en consideració que els articles 93 i 94 de la Llei General 
Tributària obliguen a qualsevol persona física o jurídica, pública o privada, a 
proporcionar a l’Administració tributària tota classe de dades, informes, antecedents i 
justificants amb transcendència tributària.  
 
En aquest sentit el cànon de l’aigua, d’acord amb el que estableix l’article 62 del Decret 
Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel  qual s'aprova el Text refós de la legislació en 
matèria d'aigües de Catalunya, és un “ingrés específic del règim economicofinancer de 
l'Agència Catalana de l'Aigua, la naturalesa jurídica del qual és la d'impost amb finalitat 
ecològica”. Segons aquest article “La gestió del cànon de l'aigua correspon a l'Agència 
Catalana de l'Aigua, que el percep directament dels usuaris o per mitjà d'entitats 
públiques o privades subministradores d'aigua en funció de la procedència del recurs”.  
 
Pel que fa als subjectes del cànon de l’aigua, l’article 66 del mateix text normatiu 
preveu:  
 

“Subjectes 
66.1 L'Agència Catalana de l'Aigua és el subjecte actiu del cànon de l'aigua, 
però pot delegar en les ELA les competències de gestió i recaptació d'aquest 
impost amb l'abast i les condicions que es determinin per reglament. Si té lloc 
aquesta delegació, l'Agència ha de transferir a les ELA afectades els crèdits 
necessaris per afrontar les despeses generades per l'exercici d'aquesta gestió. 
 
66.2 Són subjectes passius en concepte de contribuent les persones físiques i 
jurídiques, públiques o privades, i les entitats a què fa referència l’article 35.4 de 
la Llei general tributària, usuàries d’aigua, que la reben per mitjà d’entitats 
subministradores o operadors en alta, que la capten d’instal·lacions pròpies, 
d’una infraestructura de l’Agència Catalana de l’Aigua o en règim de concessió 
de proveïment, o la produeixen mitjançant instal·lacions de tractament d’aigua 
marina. 
 
66.3 Les entitats subministradores són substitutes del contribuent, usuari 
d’aigua subministrada per aquestes entitats, i, com a tals, resten obligades al 
compliment, en la forma i els terminis establerts, de les obligacions materials i 
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formals que els imposa aquesta llei. No obstant això, han d’exigir, dels qui són 
contribuents, l’import de les obligacions tributàries satisfetes per elles, 
mitjançant la repercussió del cànon de l’aigua en les factures que emetin pel 
servei de subministrament d’aigua, en les condicions que estableixen aquesta 
llei i el reglament que la desplega. 
 
...” 

 
Per tant, d’acord amb aquestes previsions el subjecte actiu del cànon de l’aigua és 
l’Agència Catalana de l’Aigua, mentre que les entitats subministradores actuen com a 
substitutes del contribuent, havent de fer efectiu l'import del tribut per compte dels 
contribuents que en siguin abonats, per posteriorment repercutir-los aquests imports en 
les factures que emetin pel servei de subministrament d’aigua.  
 
En aquest supòsit l’Administració Tributaria habilitada per a rebre la informació 
necessària amb transcendència tributaria relativa al cànon de l’aigua, en els termes 
dels articles 93 i 94 de la Llei General Tributària, és l’Agència Catalana de l’Aigua.  
 
SOREA, com ja s’ha exposat, no gaudeix de la condició d’administració pública (article 
2 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques), i actuaria en la gestió del tribut com una entitat 
subministradora en els termes de l’ article 66.3 del Decret Legislatiu 3/2003), per tant 
no estaria legitimada legalment per ser cessionària de les dades sense consentiment 
del subjecte passiu del tribut. 

 
V 

 
Finalment SOREA, manté que el consistori li pot cedir les dades del padró municipal 
sense comptar amb el consentiment dels afectats per aplicació de la excepció prevista 
a l’apartat c) de l’article 11.2 de la LOPD: no caldrà comptar amb el consentiment exigit 
en les comunicacions de dades personals quan “el tractament respongui 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 els fitxers 
de tercers, sent només legítima la comunicació quan es limiti a la finalitat que la 
justifiqui”.  
 
En aquest cas, la relació contractual que existeix és la que manté SOREA amb els 
seus abonats en virtut de la subscripció de la corresponent pòlissa de subministrament 
d’aigua, tal i com afirma SOREA, en els punts tercer i quart de la seva sol·licitud de 
dades a l’Ajuntament. En virtut d’aquesta relació contractual SOREA, té en el seu 
poder determinades dades personals dels seus abonats. Aplicant l’excepció prevista en 
aquest apartat c), seria SOREA, qui podria cedir les dades personals dels seus clients 
a un tercer si això fos necessari per a poder desenvolupar, complir i controlar la relació 
jurídica que manté amb ells i que aquests han acceptat lliurement. Seria aquest un 
supòsit diferent al plantejat en aquest cas en què és SOREA, qui necessita que 
l’Ajuntament  
li comuniqui unes dades que el consistori té el seu poder per a l’exercici de les seves 
competències legalment atribuïdes. 
 
D’altra banda, tenint en compte que es tracta d’una relació jurídica basada en el 
consentiment dels abonats, el que procediria fer en aquest cas seria sol·licitar la dada 
en qüestió en el moment de formalitzar la pòlissa de subministrament d’aigua i si, 
posteriorment, es comprova que aquesta dada és incorrecta, sol·licitar-la de nou als 
seus abonats.  
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Descartada l’existència d’habilitació legal i atès que cap altre supòsit dels previstos a 
l’article 11.2 de la LOPD semblaria encaixar en el cas analitzat, fer avinent que, per tal 
que l’Ajuntament pugui cedir les dades del padró municipal d’habitants a l’empresa 
SOREA, caldrà que aquest consistori compti amb el consentiment dels afectats. Aquest 
consentiment no seria necessari si, com s’ha exposat en el fonament jurídic segon, 
SOREA, actués com a encarregat del tractament (article 12 LOPD) i necessités 
aquestes dades per a dur a terme la prestació del servei per compte de l’Ajuntament. 

 
 

 
D’acord amb les consideracions fetes fins ara, es fan les següents,  
 
 
 
 
Conclusions,  
 
 
L’Ajuntament pot facilitar les dades personals relatives al DNI-NIF, CIF o NIE del seu 
padró municipal d’habitants a l’empresa SOREA, si aquesta empresa actua com a 
encarregada del tractament de les dades personals que li són necessàries per a dur a 
terme el servei de subministrament d’aigua potable en aquest municipi, en els termes 
establerts a l’article 12 de la LOPD i a la Disposició addicional 26a del TRLCSP, atès 
que la comunicació de les dades esmentades no tindrà consideració de cessió de 
dades personals. 
 
En cas que el fitxer creat per a la gestió del servei d’abastament d’aigua potable del 
municipi sigui de titularitat de SOREA, l’Ajuntament només podrà cedir-li aquestes 
dades si compta amb el consentiment dels afectats, atès que no s’ha pogut constatar 
cap habilitació legal que autoritzi a fer aquesta cessió 
 
 
 
Barcelona, 18 de juliol de 2017 
 


