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    CNS 28/2021 

  
Dictamen en relació amb la consulta d’un Consell Comarcal sobre la cessió als 
Ajuntaments de dades de les persones beneficiàries de serveis socials 

 
 
Es presenta davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades un escrit del Consell 
Comarcal, referit a la comunicació, als Ajuntaments de la comarca, de dades personals 
protegides per la Llei orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i Garantia de 
Drets Digitals (en endavant, LOPDGDD). 
 
La consulta fa referència a la participació i responsabilitat compartida dels ajuntaments 
en relació amb la prestació del servei a persones domiciliades al municipi, i la legitimitat 
en base a les funcions fiscalitzadores que l’ordenament jurídic atribueix als ajuntaments 
pel que fa a la gestió dels seus recursos econòmics, així com a les responsabilitats del 
Consell Comarcal en tant que responsable i cedent d’aquestes dades.   
 
La consulta s’acompanya de còpia del Conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal i onze ajuntaments de la comarca, de delegació de les competències 
municipals dels serveis socials (18 de novembre de 2013). 
 
Amb tot això, tenint en compte el marc normatiu aplicable, el Consell Comarcal sol·licita 
informe “relatiu al fonament jurídic i l’obligatorietat de comunicació de dades personals 
de caràcter protegit per part del Consell Comarcal als ajuntaments de la comarca sobre 
les persones beneficiàries de serveis socials dels respectius municipis en el qual 
constin els termes d’aquesta comunicació (continguts i justificació de la sol·licitud, 
documentació i continguts i justificació de la resolució) d’acord amb el Conveni establert 
amb aquests municipis (que s’adjunta).” 
 
Analitzada la petició, vista la normativa vigent aplicable, i d’acord amb l’informe de 
l’Assessoria Jurídica, es dictamina el següent. 
 

 
I 

 
(...) 

 
 

II 
 
La consulta es refereix a la comunicació de dades personals als Ajuntaments de 
persones beneficiàries de serveis socials, tenint en compte la participació i 
responsabilitat compartida dels ajuntaments en relació amb la prestació d’aquests 
serveis, a les funcions fiscalitzadores que l’ordenament jurídic els atribueix pel que fa a 
la gestió dels seus recursos econòmics, així com a les responsabilitats del Consell 
Comarcal en tant que responsable i cedent d’aquestes dades.   
 
Situada la consulta en aquests termes, cal partir de la base que, segons l’article 4.1) del 
Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, general de protecció de dades (RGPD), són 
dades de caràcter personal “toda información sobre una persona física identificada o 
identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona 
cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un 
identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de 
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localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad 
física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona;”. 
 
El tractament de dades (art. 4.2 RGPD) de les persones físiques empadronades als 
municipis de la comarca, que són beneficiàries de serveis socials per part del Consell 
Comarcal es troba sotmès als principis i garanties de la normativa de protecció de 
dades personals (RGPD i Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de 
dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), a la que fa referència la 
consulta). 
 
Per tal que el tractament sigui lícit (art. 5.1.a) RGPD), d’acord amb l’article 6 RGPD, les 
dades han de ser tractades amb el consentiment de l’interessat o “sobre alguna otra 
base legítima establecida conforme a Derecho, ya sea en el presente Reglamento o en 
virtud de otro Derecho de la Unión o de los Estados miembros a que se refiera el 
presente Reglamento, incluida la necesidad de cumplir la obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento o la necesidad de ejecutar un contrato en el que sea parte 
el interesado o con objeto de tomar medidas a instancia del interesado con anterioridad 
a la conclusión de un contrato” (Considerando 40 RGPD).  
 
En concret, segons l’article 6.1 RGPD: 
 

“1. El tratamiento solo será lícito si se cumple 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;  
 
(...) 
 
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; 
 
(...).” 
 

Segons l’article 6, apartat 3, de l’RGPD: 
 

“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. (...).” 

 
A això cal afegir que, segons l’article 8.2 de l’LOPDGDD: “2. El tratamiento de datos 
personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una misión 
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al 
responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1 e) del Reglamento (UE) 
2016/679, cuando derive de una competencia atribuida por una norma con rango de 
ley.” 
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Escau doncs analitzar el marc normatiu aplicable a la matèria per determinar si existeix 
base jurídica, en concret, en base a l’article 6.1.e) RGPD, pel tractament de dades en el 
cas plantejat en la consulta. 
 
 

III 
 
Atès que la consulta es refereix al tractament de dades per a la prestació de serveis 
socials, cal tenir en compte el marc normatiu aplicable al cas, en concret, la Llei 
12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials (en endavant, LSS).  

L’LSS, que té per objecte regular i ordenar el sistema de serveis socials amb la finalitat 
de garantir-hi l’accés universal i aconseguir que els serveis socials es prestin amb els 
requisits i els estàndards de qualitat òptims necessaris per garantir la dignitat i la 
qualitat de vida de les persones (article 1), preveu la implicació de les diferents 
Administracions públiques, en concret, dels ens que formen part de l’Administració 
local, en la prestació de serveis socials. Segons l’article 15 de l’LSS, el sistema públic 
de serveis socials s’estructura en serveis socials bàsics i especialitzats.  

Segons l’article 27.1 de l’LSS, “l'Administració de la Generalitat, els municipis i els altres 
ens locals de Catalunya són les administracions competents en matèria de serveis 
socials, d'acord amb el que estableix aquest títol i, si escau, la legislació sobre 
organització territorial i règim local.”  

Als efectes que ens interessen, l’article 31.1 de l’LSS estableix les competències dels 
municipis en la prestació de serveis socials, que inclouen les relatives a crear i 
gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com delegats per altres 
administracions, d'acord amb la Cartera de serveis socials i el pla estratègic 
corresponent; establir els centres i els serveis corresponents a l'àmbit propi dels serveis 
socials bàsics o exercir les funcions que li delegui l’Administració de la Generalitat, 
entre d’altres.  

L’article 34 LSS disposa que les àrees bàsiques de serveis socials són la unitat primària 
de l'atenció social als efectes de la prestació dels serveis socials bàsics, s’organitzen 
sobre una població mínima de vint mil habitants, prenent com a base el municipi, i ha 
d'agrupar els municipis de menys de vint mil habitants. En aquest cas, “la gestió 
correspon a la comarca o a l'ens associatiu creat especialment amb aquesta finalitat” 
(art. 34, apartat 3 LSS).   

Així, a banda de les competències pròpies a què es refereix l’article 32 de l’LSS, cal 
tenir en compte que l’apartat 2 de l’article 31, també atribueix competències a les 
comarques per a la prestació del serveis socials bàsics en municipis de menys de vint-
mil habitants: 

“2. Les comarques supleixen els municipis de menys de vint mil habitants en la 
titularitat de les competències pròpies dels serveis socials bàsics que aquests 
municipis no estiguin en condicions d'assumir directament o mancomunadament.” 

Per tant, veiem que l’LSS preveu que els consells comarcals tinguin competències en 
matèria de gestió de serveis socials. Així, es preveu que l’ens supramunicipal supleix en 
determinats casos les competències pròpies del municipi. 
 
En relació, doncs, amb la prestació de serveis socials en municipis de menys de vint mil 
habitants, com seria el cas que ens ocupa, i en els termes que preveu la normativa 
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aplicable, el Consell Comarcal seria el competent per gestionar els serveis socials 
bàsics que no estiguin en condicions d’assumir els municipis. En principi doncs, en el 
cas analitzat el Consell Comarcal seria l’ens competent per a la gestió dels serveis 
socials bàsics. 
 

 
IV 
 

Partim de la base que el tractament de dades personals ha de tenir un responsable (art. 
4.7 RGPD), el qual assumeix una sèrie de responsabilitats i obligacions respecte el dit 
tractament. 
 
Tenint en compte això, si el Consell Comarcal és el responsable i té la competència 
sobre la gestió dels serveis socials en el cas que ens ocupa, també seria el responsable 
del tractament de les dades personals de les persones afectades o beneficiàries dels 
serveis o prestacions socials a què es refereix la consulta, o d’aquelles altres persones 
les dades de les quals puguin ser objecte de tractament en aquest context. 
 
La consulta fa referència, específicament, a la comunicació als ajuntaments de dades 
de les persones beneficiàries d’ajust socials, a “les funcions fiscalitzadores que 
l’ordenament jurídic atribueix als ajuntaments pel que fa a la gestió dels seus recursos 
econòmics.”. Sobre aquestes obligacions de finançament, el Conveni que acompanya a 
la consulta estableix, entre d’altres qüestions, que els ajuntaments faran aportacions 
econòmiques per al finançament de la gestió dels serveis conforme als criteris que 
s’estableixen a l’annex del conveni, i seran proporcionals al nombre d’habitants de cada 
municipi (clàusula 4).  
 
Fem notar, en aquest punt, que l’Autoritat ha tingut ocasió d’analitzar la comunicació de 
dades als ajuntaments en relació amb la prestació de serveis socials, en els Dictàmens 
CNS 8/2010, i CNS 22/2018, que resulten d’especial interès en el cas que ens ocupa. 
 
Partint de la premissa que el consell comarcal seria el responsable del tractament, a 
partir de les previsions esmentades de la normativa sectorial (LSS), cal tenir en compte 
que la comunicació de dades de les persones beneficiàries d’ajuts socials als 
ajuntaments, pot respondre a l’exercici de les competències i funcions que els 
ajuntaments de la comarca puguin tenir, en aplicació de l’LSS, en relació amb els 
serveis socials (art. 6.1.e) RGPD). 
 
Cal tenir en compte les previsions relatives al finançament dels serveis socials, en 
concret, les previsions relatives al finançament dels serveis socials bàsics i 
especialitzats (articles 62 i 63 LSS, respectivament).  
 
Segons l’article 62.1 LSS: 
 

“1. Els ajuntaments i l’Administració de la Generalitat comparteixen el finançament 
dels serveis socials bàsics, incloent-hi els equips de serveis socials, els 
programes i projectes, el servei d’ajuda a domicili i els altres serveis que es 
determinin com a bàsics. (...). 
(...). 
 
3. El finançament de la infraestructura, dels locals, del material, del manteniment 
del sistema d’informació, del suport administratiu i de les prestacions 
econòmiques d’urgència social és a càrrec de l’ens local gestor de l’àrea bàsica 
de serveis socials. 
(...)” 
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Com es desprèn de la informació disponible, i en el marc de les previsions sobre el 
finançament dels serveis socials, es pot entendre que, tot i que la prestació dels serveis 
socials recaigui en el consell comarcal, els ajuntaments han d’abonar unes quantitats 
determinades en relació amb els serveis socials, circumstància que pot legitimar, als 
efectes que interessen, la comunicació de dades en el cas que ens ocupa. 
 
L’article 60.5 de l’LSS preveu, en relació amb els principis del finançament, que els 
municipis i els altres ens locals han de consignar en els seus pressupostos les 
dotacions necessàries per a finançar els serveis socials de llur competència. 
 
També cal recordar que, segons disposa l’article 136 de la Llei 7/1985, de 2 de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local: 
 

“1. La función pública de control y fiscalización interna de la gestión económico-
financiera y presupuestaria, en su triple acepción de función interventora, función 
de control financiero y función de control de eficacia, corresponderá a un órgano 
administrativo, con la denominación de Intervención general municipal. 
(...)” 

 
El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, concreta en el capítol IV del Títol VI, relatiu al 
pressupost i la despesa pública, que les entitats locals exerceixen les funcions de 
control intern respecte de la seva gestió econòmica, dels organismes autònoms i de les 
societats mercantils que en depenen, en la seva triple accepció de funció interventora, 
funció de control financer i funció de control d'eficàcia (article 213). En els articles 
següents d’aquesta mateixa norma, es concreta l’àmbit d’aplicació i les modalitats 
d’exercici de les tres funcions (interventora, de control financer i de control d’eficàcia) en 
què es desglossa la funció pública de control i fiscalització interna. 
 
En concret, pel que fa a la funció interventora, té per objecte fiscalitzar tots els actes de 
les entitats locals i dels seus organismes autònoms que donin lloc al reconeixement i la 
liquidació de drets i obligacions o despeses de contingut econòmic, els ingressos i 
pagaments que en derivin, i la recaptació, inversió i aplicació, en general, dels cabals 
públics administrats, amb la finalitat que la gestió s'ajusti a les disposicions aplicables 
en cada cas (article 214.1 del RDL 2/2004). L’exercici d’aquesta funció comprèn, entre 
d’altres, la intervenció formal de l’ordenació del pagament i la intervenció material del 
pagament (article 214.2 del RDL 2/2004). 
 
Pel que fa a la funció de control financer, aquest té per objecte comprovar el 
funcionament en l'aspecte economicofinancer dels serveis de les entitats locals, dels 
seus organismes autònoms i de les societats mercantils que en depenen (article 220 del 
RDL 2/2004). En relació amb el control d'eficàcia, té per objecte comprovar 
periòdicament el grau de compliment dels objectius, així com analitzar el cost de 
funcionament i el rendiment dels serveis o inversions respectius (article 221 del mateix 
RDL 2/2004). 
 
En definitiva, les previsions sobre el finançament i sobre les funcions de control 
econòmic i fiscalització que la normativa atorga als ajuntaments poden portar, en el cas 
que ens ocupa, a que els ajuntaments, que participen en el cofinançament dels serveis 
socials bàsics segons es desprèn de la informació disponible, hagin de disposar de 
suficient informació per poder fiscalitzar l’ús adequat de les dotacions pressupostàries 
consignades, als efectes de fer front al pagament dels serveis o prestacions que, en 
matèria de serveis socials, els corresponen.  
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Això ha de portar, en definitiva, a que els ajuntaments hagin d’accedir a informació 
personal de les persones afectades o beneficiàries d’ajuts o prestacions socials, 
domiciliades als seus respectius municipis. 
 
A tall d’exemple, per a donar compliment a la finalitat de control econòmic i de 
fiscalització dels ajuntaments, podria ser necessari comunicar a l’ajuntament dades 
identificatives dels usuaris d’un determinat servei, així com les quantitats assignades i 
els imports pagats en cada cas.  
 
L’articulació de les competències en matèria de serveis socials per la LSS en la que 
existeix un exercici competencial compartit entre diferents administracions públiques 
catalanes, i en la qual s’atribueix al municipi una obligació de finançament -al menys en 
part- dels serveis socials bàsics, juntament amb l’exercici legítim de la funció de control 
econòmic i de fiscalització, poden constituir una habilitació legal, en els termes de 
l’article 6.1.e) de l’RGPD, per a la comunicació de la informació necessària a l’exercici 
de les funcions que corresponen als ajuntaments. 
 
En aquest punt, cal tenir en compte que, sens perjudici que pugui concórrer una base 
jurídica per poder tractar dades personals, els tractaments de dades estan subjectes a 
la resta de principis i obligacions de l’RGPD, entre ells, el principi de limitació de la 
finalitat (art. 5.1.b) RGPD), segons el qual les dades s’han de recollir per a fins 
determinats, explícits i legítims, i no s’han de tractar ulteriorment de manera 
incompatible amb aquests fins. 
 
Per això, per tal de considerar lícita la comunicació de dades entre ambdues 
administracions públiques (consell comarcal i ajuntaments, en aquest cas), és necessari 
que la finalitat del tractament a què es destinaran les dades resulti compatible amb la 
finalitat per a la qual es varen recollir inicialment. 
 
Així es desprèn tant del mateix article 5.1.b) de l’RGPD, com de l’article 6.4 RGPD, que 
disposa el següent: 
 

“4. Cuando el tratamiento para otro fin distinto de aquel para el que se recogieron 
los datos personales no esté basado en el consentimiento del interesado o en el 
Derecho de la Unión o de los Estados miembros que constituya una medida 
necesaria y proporcional en una sociedad democrática para salvaguardar los 
objetivos indicados en el artículo 23, apartado 1, el responsable del tratamiento, 
con objeto de determinar si el tratamiento con otro fin es compatible con el 
fin para el cual se recogieron inicialmente los datos personales, tendrá en cuenta, 
entre otras cosas:  
 
a) cualquier relación entre los fines para los cuales se hayan recogido los datos 
personales y los fines del tratamiento ulterior previsto;  
 
b) el contexto en que se hayan recogido los datos personales, en particular por lo 
que respecta a la relación entre los interesados y el responsable del tratamiento;  
 
c) la naturaleza de los datos personales, en concreto cuando se traten categorías 
especiales de datos personales, de conformidad con el artículo 9, o datos 
personales relativos a condenas e infracciones penales, de conformidad con el 
artículo 10;  
 
d) las posibles consecuencias para los interesados del tratamiento ulterior 
previsto;  
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e) la existencia de garantías adecuadas, que podrán incluir el cifrado o la 
seudonimización.” 
 

Alhora, la comunicació de dades també ha de tenir en compte allò establert a l’article 
155 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, relatiu a les 
transmissions de dades entre Administracions públiques, segons el qual: 
 

“1. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a 
la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE y 
en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 
y garantía de los derechos digitales y su normativa de desarrollo, cada 
Administración deberá facilitar el acceso de las restantes Administraciones 
Públicas a los datos relativos a los interesados que obren en su poder, 
especificando las condiciones, protocolos y criterios funcionales o técnicos 
necesarios para acceder a dichos datos con las máximas garantías de seguridad, 
integridad y disponibilidad. 
 
2. En ningún caso podrá procederse a un tratamiento ulterior de los datos para 
fines incompatibles con el fin para el cual se recogieron inicialmente los datos 
personales. De acuerdo con lo previsto en el artículo 5.1.b) del Reglamento (UE) 
2016/679, no se considerará incompatible con los fines iniciales el tratamiento 
ulterior de los datos personales con fines de archivo en interés público, fines de 
investigación científica e histórica o fines estadísticos. 
 
(...).” 

 
Per això, a manca de consentiment de les persones afectades, o de norma amb rang de 
llei que prevegi o concreti la comunicació per a les finalitats de control econòmic de la 
contribució dels ajuntaments en els serveis socials prestats en el propi municipi, o de 
fiscalització, a què s’ha fet referència, cal fer una ponderació prèvia a la comunicació, 
sobre la seva legitimitat, tenint en compte els criteris de l’article 6.4 RGPD. 
 
D’entrada, com a elements a tenir en compte en el cas que ens ocupa, cal tenir en 
compte que no només hi ha una relació directa entre la finalitat per a la qual el Consell 
Comarcal tractaria les dades (la gestió i prestació del propi servei social), i la finalitat per 
a la qual,  es comunicaria la informació als ajuntaments de la comarca (el finançament 
del servei), atès que en ambdós casos les dades es tracten per exercir les 
competències respectives en matèria de serveis socials. I no només això, sinó que 
l’accés a la informació per part dels municipals és un pressupòsit necessari (el 
finançament) per a la prestació del servei pel Consell comarcal. 
 
Com hem vist, tot i que la gestió dels serveis socials pugui correspondre a la comarca 
(art. 31.2 LSS), els ajuntaments participen en els servei assumint determinades 
despeses, circumstància que pot legitimar l’accés a informació dels beneficiaris dels 
serveis. 
 
Per tant, sembla prou clara la relació entre les finalitats per a les quals les dues 
administracions (consell comarcal i ajuntaments) tractaran les dades dels beneficiaris 
en el cas que ens ocupa (art. 6.4.a) RGPD). 
 
A més, tenint en compte les previsions analitzades sobre el finançament dels serveis, 
pot resultar previsible per a les persones afectades, que l’administració que s’ha de fer 
càrrec del servei accedeixi a determinada informació sobre el servei prestat als 
habitants del seu municipi. 
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També com a element de ponderació (art. 6.4.c) RGPD), caldria tenir en compte la 
naturalesa de les dades objecte de comunicació. 
 
Com s’ha apuntat, pot ser necessari que els ajuntaments hagin d’accedir a dades 
identificatives o de contacte dels afectats i sobre els serveix rebuts, entre d’altres, per 
poder dur a terme funcions de comprovació de les prestacions efectuades, per calcular i 
establir les aportacions econòmiques o logístiques que correspon fer a l’ajuntament en 
relació amb determinat servei o prestació, o per fiscalitzar en definitiva l’ús adequat de 
les dotacions pressupostàries consignades.  
 
No podem descartar que, en alguns casos, la mateixa prestació del servei gestionat pel 
consell comarcal requereixi la comunicació a l’ajuntament respectiu de dades de 
categories especials (art. 9.1 RGPD), com podrien ser, per exemple, dades de salut de 
persones beneficiàries de determinats serveis. En d’altres casos l’exercici de les 
funcions de l’ajuntament, pot requerir la comunicació d’informació relativa a una situació 
de vulnerabilitat social, o a col·lectius vulnerables, com ara els menors d’edat. Per bé 
que la normativa de protecció de dades no atorga un règim d’especial protecció a 
aquestes categories de dades pel fet que el titular en sigui un menor o una persona 
vulnerable, en qualsevol cas aquest és un element a tenir en compte a l’hora de 
ponderar si per al desenvolupament de les funcions dels ajuntaments, resulta necessari 
comunicar aquestes dades. 
 
Per això, i tenint en compte l’especial naturalesa de la informació tractada en aquest 
tipus de serveis, no sembla a priori justificada la comunicació de qualsevol informació 
de la qual disposin els serveis socials del consell comarcal, sinó només la informació 
necessària per a que el municipi pugui exercir les funcions que li corresponen. El 
compliment del principi de minimització constituiria una garantia adequada per a la 
salvaguarda dels drets de les persones afectades. Ens remetem sobre això al fonament 
de dret següent. 
 
Per tot això, i per la informació de què es disposa, podria considerar-se que en principi 
les finalitats per a les quals el consell comarcal i els ajuntaments tractarien les dades de 
persones beneficiàries de serveis socials resulten compatibles als efectes de l’article 6.4 
RGPD. 
 
Per tant, hi hauria suficient base jurídica (art. 6.1.e) i 6.4 RGPD), des de la perspectiva 
de la protecció de dades personals, per tal que el Consell Comarcal pugui comunicar 
als ajuntaments de la comarca dades personals de les persones beneficiàries de 
serveis socials, amb la finalitat de donar compliment a les funcions dels ajuntaments 
relacionades amb el finançament i el control i fiscalització econòmica de les aportacions 
dels ajuntaments a la prestació de serveis socials.  
 
 

V 
 

Sens perjudici que pugui concórrer una base jurídica suficient per al tractament 
consistent en la comunicació per part el Consell Comarcal als ajuntaments de la 
comarca, d’informació personal per a les finalitats referides (funcions de control 
econòmic i fiscalització per part dels ajuntaments), caldrà tenir en compte també el 
principi de minimització, segons el qual les dades han de ser adequades, pertinents i 
limitades a allò necessari en relació amb les finalitats del tractament (art. 5.1.c) RGPD). 
 
Els ajuntaments hauran de poder accedir a aquella informació que sigui necessària per 
a l’exercici de les seves funcions de fiscalització, a la informació necessària per fer front 
a les despeses que li corresponen en relació amb la prestació dels serveis socials o 
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amb el control de les despeses relacionades amb els diferents ajuts o prestacions en 
matèria de serveis socials que li puguin correspondre. 
 
En aquest sentit, tal i com es fa avinent en el Dictamen CNS 8/2010, citat (FJ VII), 
podria ser recomanable establir un protocol per a determinar, en la mesura del possible, 
quina és la informació personal que pot resultar necessari comunicar en cada cas per al 
finançament del servei -o en relació amb el control i fiscalització d’un determinat servei 
o prestació social- i, si escau, d’altres qüestions a tenir en compte als efectes d’aquesta 
ponderació, relatives al flux informatiu objecte de consulta (tipus de servei o prestació 
social sobre la que es demana informació, nombre de persones afectades, col·lectius 
afectats, finalitat per a la que es sol·licita la informació, categories de dades a 
comunicar, etc.). 
 
D’acord amb les consideracions fetes en aquest dictamen es fan les següents, 
 
 
Conclusions  
 
La comunicació per part del consell comarcal de dades personals de les persones 
beneficiàries de serveis socials dels respectius municipis, als ajuntaments de la 
comarca, pot tenir suficient base jurídica d’acord amb l’article 6.1.e) i 6.4 de l’RGPD, 
sense que sigui necessari el consentiment dels afectats, sens perjudici de la necessària 
aplicació dels principis de limitació de la finalitat i de minimització. 
 
 
Barcelona, 7 de juny de 2021 


