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             IAI 43/2021 
 
 
 
Informe emès a petició de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública 
en relació amb la reclamació contra la denegació d’un ajuntament de la sol·licitud d’accés 
d’un regidor a un expedient municipal 
 
La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) demana a l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) que emeti un informe sobre la reclamació presentada 
en relació amb la denegació d’un ajuntament de la sol·licitud d’accés a un expedient administratiu 
per part d’un regidor. 
 
Analitzada la sol·licitud, que s’acompanya d’una còpia de l’expedient administratiu tramitat davant 
la GAIP, i d’acord amb l’informe de l’Assessoria Jurídica emeto l’informe següent: 
 
 
Antecedents 
 
1. En data 6 d’abril de 2021, es presenta una sol·licitud davant l’Ajuntament, en què un regidor, 
portaveu d’un grup municipal, sol·licita accedir a l’expedient XXX/2020 amb la finalitat de 
desenvolupar les seves tasques.  
 
Tot i que de la sol·licitud no es desprèn la naturalesa de l’expedient sol·licitat, d’acord amb el que 
es desprèn de la resolució de l’Ajuntament, l’expedient comprendria diferents procediments 
d’inscripció en el Padró Municipal d’Habitants. 
 
2. En data 9 d’abril de 2021, l’Ajuntament notifica al regidor la denegació de la seva sol·licitud en 
entendre que, si bé el regidor té dret a obtenir de l’alcalde els antecedents, dades o informacions 
en poder dels serveis de la Corporació i que siguin precisos pel desenvolupament de la seva 
funció, l’accés a l’expedient controvertit pot vulnerar el dret constitucional a l’honor, la intimitat 
personal o familiar o la pròpia imatge, atès que suposaria conèixer categories especials de dades 
de l’article 9 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, 
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la 
lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE. 
 
3. En data 26 de maig de 2021, el regidor presenta davant la GAIP una reclamació en la qual 
manifesta que l’Ajuntament, si bé ha respost la seva sol·licitud, no ha lliurat la informació 
sol·licitada.  

 
4. En data 31 de maig de 2021, la GAIP tramet la reclamació a l’Ajuntament, requerint-li l’emissió 
d’informe en què fonamenti les seves posicions, així com l’expedient complet relatiu a la sol·licitud 
d’accés a la informació pública i la identificació de les terceres persones que resultin afectades 
per l’accés reclamat. 
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5. En data 9 de juny de 2021, l’Ajuntament remet a la GAIP un informe en relació amb la 
reclamació esmentada en què manifesta que: 
 

- L’expedient amb número XXX/2020 és un expedient administratiu sobre la tramitació de 
diferents procediments de sol·licituds d’alta al Padró d’Habitants sense dret ni autorització. 
 

- Es tracta d’un expedient on es troba una pluralitat de persones que resultarien afectades 
per l’accés que es reclama i on intervenen els serveis socials de la Corporació per tractar-
se de casos d’especial vulnerabilitat. 

 
- No es justificaria un accés indiscriminat a la informació relacionada amb categories 

especials de dades de l’article 9 del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i 
del Consell (Reglament General de Protecció de Dades), tractant-se d’informació que pot 
afectar greument la privacitat dels interessats. 

 
- Per això, es considera que l’accés de forma indiscriminada a l’expedient XXX/2020 per 

part del regidor ha de ser denegat, sense perjudici que se li pugui facilitar algun document 
concret, que hauria de concretar en la seva sol·licitud i exposar els motius justificats que 
posin de manifest la necessitat d’obtenir tal informació. 

 
- Les resolucions de cada procediment concret de l’expedient XXX/2020 sol·licitat poden 

ser consultades pel regidor mitjançant el Llibre de Decrets al qual hi té accés amb ocasió 
de la celebració de cada Ple Municipal ordinari. 

 
6. En data 15 de juny de 2021, la GAIP sol·licita informe a aquesta Autoritat, d’acord amb el que 
preveu l’article 42.8 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 
 
 
 
Fonaments Jurídics 
 

 
I 

 
De conformitat amb l’article 1 de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades, l’APDCAT és l’organisme independent que té per objecte garantir, en l’àmbit 
de les competències de la Generalitat, els drets a la protecció de dades personals i d’accés a la 
informació que hi està vinculada. 
 
L’article 42.8 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern, que regula la reclamació contra les resolucions en matèria d’accés a la 
informació pública, estableix que si la denegació s’ha fonamentat en la protecció de dades 
personals, la Comissió n’ha de emanar informe a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, el 
qual ha de ser emès en el termini de quinze dies. 
 
Per això, aquest informe s’emet exclusivament pel que fa a la valoració de la incidència que 
l’accés sol·licitat pot tenir respecte de la informació personal de les persones afectades, entesa 
com qualsevol informació sobre una persona física identificada o identificable, directament o 
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indirectament, en particular mitjançant un identificador, com per exemple un nom, un número 
d'identificació, dades de localització, un identificador en línia o un o diversos elements propis de 
la identitat física, fisiològica, genètica, psíquica, econòmica, cultural o social d'aquesta persona 
(article 4.1 del Reglament 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones 
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel 
qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades, en endavant 
RGPD). 
 
Per tant, queda fora de l’objecte d’aquest informe qualsevol altre límit o aspecte que no afecti les 
dades personals que constin en la informació sol·licitada.  
 
El termini transcorregut per a l’emissió d’aquest informe pot comportar una ampliació del termini 
per resoldre la reclamació, si així ho acorda la GAIP i es notifica a totes les parts abans que 
conclogui el termini per resoldre. 
 
En conseqüència, el present informe s’emet en base a les esmentades previsions de la Llei 
32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i la Llei 19/2014, del 29 
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
D’acord amb l’article 17.2 de la Llei 32/2010, aquest informe es publicarà al web de l’Autoritat un 
cop notificat a les persones interessades, amb l’anonimització prèvia de les dades personals. 
 
 

II 
 
L’article 4.2) de l’RGPD considera “«tratamiento»: cualquier operación o conjunto de operaciones 
realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos 
automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, 
adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, 
difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, 
supresión o destrucción.” 
 
L’RGPD disposa que tot tractament de dades personals ha de ser lícit (article 5.1.a)) i, en aquest 
sentit, estableix un sistema de legitimació del tractament de dades que es fonamenta en la 
necessitat de que concorri alguna de les bases jurídiques establertes al seu article 6.1. En concret, 
l’apartat c) disposa que el tractament serà lícit si “es necesario para el cumplimiento de una 
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento”.  
 
Per la seva part, l’article 86 de l’RGPD disposa que “los datos personales de documentos oficiales 
en posesión de alguna autoridad pública o u organismo público o una entidad privada para la 
realización de una misión en interés público podrán ser comunicados por dicha autoridad, 
organismo o entidad de conformidad con el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que 
se les aplique a fin de conciliar el acceso del público a documentos oficiales con el derecho a la 
protección de los datos personales en virtud del presente Reglamento.” 
 
La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern 
(en endavant, LTC), té per objecte regular i garantir la transparència de l’activitat pública. 
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La disposició addicional primera, apartat segon, d’aquesta Llei estableix que “l’accés a la 
informació pública en les matèries que tenen establert un règim d’accés especial és regulat per 
llur normativa específica i, amb caràcter supletori, per aquesta llei.” 
 
En el cas que ens ocupa, la persona reclamant ostenta la condició de regidor, actuant en 
representació d’un grup municipal, i la informació que sol·licita forma part del Padró municipal 
d’habitants, per la qual cosa fa que siguin d’aplicació les disposicions que estableix la legislació 
de règim local, fonamentalment, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local (LRBRL) i el 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 (TRLMRLC), pel que fa tant a l’accés dels regidors a la 
informació municipal com al règim d’accés del padró municipal. 
 
Això sens perjudici que al regidor reclamant se li hagi de reconèixer com a mínim les mateixes 
garanties pel que fa a l’accés a la informació –incloent la possibilitat d’interposar reclamació 
davant la GAIP- que a la resta de ciutadans que no tinguin aquesta condició de càrrec electe, 
atesa l’aplicació supletòria de l’LTC (D.A.1a. apartat 2). 
 
 

III 
 

Com ha fet avinent aquesta Autoritat en ocasions anteriors (entre d’altres, en els dictàmens CNS 
10/2017, CNS 29/2018 o CNS 2/2021, així com en els informes IAI 48/2019, IAI 52/2019, IAI 
27/2021 o IAI 36/2021, disponibles al web https://apdcat.gencat.cat), la legislació de règim local 
reconeix un dret d’accés a tots els càrrecs electes, independentment que es trobin en l’equip de 
govern o bé en l’oposició, a la informació de què disposi llur corporació local i que pugui resultar 
necessària per a l’exercici de les funcions que els corresponen. 
 
Així, l’article 77.1 de l’LRBRL estableix que “todos los miembros de las Corporaciones locales 
tienen derecho a obtener del Alcalde o Presidente o de la Comisión de Gobierno cuantos 
antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la Corporación y resulten 
precisos para el desarrollo de su función”. 
 
Per la seva banda, l’article 164 del TRLMRLC preveu el següent: 
 

“164.1 Tots els membres de les corporacions locals tenen dret a obtenir de l'alcalde o 
alcaldessa o del president o presidenta, o de la comissió de govern, tots els antecedents, 
les dades o les informacions que són en poder dels serveis de la corporació i són 
necessaris per al desenvolupament de llur funció. 
 
164.2 Els serveis de la corporació han de facilitar directament informació als membres de 
les corporacions quan: 
 
a) Exerceixin funcions delegades i la informació es refereixi a assumptes propis de llur 
responsabilitat. 
b) Es tracti d'assumptes inclosos en l'ordre del dia de les sessions dels òrgans col·legiats 
dels quals són membres. 
c) Es tracti de l'accés a informació o documentació de la corporació local que sigui de lliure 
accés als ciutadans. 
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164.3 En els altres casos, la sol·licitud d'informació s'entén com a acceptada per silenci 
administratiu si no es dicta resolució denegatòria en el termini de quatre dies a comptar de 
la data de presentació de la sol·licitud. En qualsevol cas, la resolució denegatòria s'ha de 
motivar, i només es pot fonamentar en els supòsits següents: 
 
a) Quan el coneixement o la difusió de la informació pugui vulnerar el dret constitucional a 
l'honor, la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge. 
b) Quan es tracti de matèries afectades per la legislació general sobre secrets oficials o per 
secret sumarial. 
 
(...) 
 
164.6 Els membres de la corporació han de respectar la confidencialitat de la informació a 
què tenen accés per raó del càrrec si el fet de publicar-ho pot perjudicar els interessos de 
l'ens local o de tercers.” 

 
En el mateix sentit, el Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament, publicat al BOPB en data 17 
de gener de 2007, modificat i publicat en data 14 de juliol de 2017, regula el dret d’informació dels 
regidors municipals a l’article 65 (apartat 1.d), apartat 2 i 3). També reconeix aquest dret 
d’informació als grups municipals a l’article 61.1.b), el qual disposa que tenen dret a “obtenir de 
l’Alcalde tots els antecedents: les dades, les informacions i les còpies que es tinguin en poder 
dels serveis municipals i resultin necessaris per al desenvolupament de la seva funció”. 
 
El dret a obtenir tots els antecedents, les dades o les informacions que són en poder dels serveis 
de la corporació local i que són necessàries per exercir les seves funcions, de conformitat amb 
jurisprudència reiterada sobre aquesta qüestió (STS 27 de juny de 1988, 27 de setembre de 2002, 
15 de juny de 2009, entre d’altres), forma part del dret fonamental a la participació política 
consagrat a l’article 23.1 de la Constitució Espanyola, segons el qual “los ciudadanos tienen el 
derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, 
libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.” 
 
Cal tenir en compte que els càrrecs electes participen d’una actuació pública que es manifesta en 
una àmplia gamma d’assumptes concrets, com el dret a la fiscalització de les actuacions de la 
corporació, el control, anàlisi, estudi i informació dels antecedents necessaris, que tinguin els 
serveis de l’Ajuntament, per a la seva tasca de control i per a documentar-se als efectes d’adoptar 
decisions en el futur (entre d’altres, STS de 29 de març de 2006). En relació amb això, la STS de 
27 de juny de 1998 ja afirmava que “[...] Para poder realizar esta función fiscalizadora y 
controladora, es necesario conocer previamente aquellos datos y antecedentes que se necesiten 
para tal fin, lo que implica la necesidad de tener acceso a todos los datos, antecedentes e 
informaciones [...] para después seleccionar aquellos que puedan ser útiles al cumplimiento de la 
función encomendada a los concejales [...]”. 
 
De la mateixa manera, cal assenyalar que la legislació de règim local no exigeix als regidors que, 
per accedir a la informació municipal, hagin d’explicitar o fonamentar la finalitat de la seva petició, 
atès que la raó de la seva sol·licitud s’ha d’entendre implícita en l’exercici de les seves funcions 
que els corresponen com a regidors (entre d’altres, STS de 5 de novembre de 1999). 
 
Ara bé, cal tenir present que la normativa exposada preveu que si bé el dret d’accés dels membres 
de les corporacions locals opera sobre tots els antecedents, dades i informacions que estiguin en 
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poder dels serveis de la corporació, aquests han de ser necessaris per al desenvolupament de la 
seva funció. Per tant, és rellevant prendre en consideració si la informació a la qual pretén accedir 
el regidor és necessària per al desenvolupament de les seves funcions. 
 
Per altra banda, també cal tenir en compte que el dret d’informació dels regidors no és un dret 
absolut. Si entra en conflicte amb altres drets cal fer una ponderació dels diferents drets en joc, 
per tal de decidir quin ha de prevaldre i en quina mesura. 
 
Així ho ha vingut a reconèixer la mateixa legislació de règim local. L’esmentat article 164 del 
TRLMRLC, en regular les condicions de l’exercici del dret d’accés a informació municipal pels 
membres de les corporacions (apartats 2 i 3), estableix, com a possible fonament per denegar 
motivadament la sol·licitud d’informació, que “el coneixement o la difusió de la informació pugui 
vulnerar el dret constitucional a l’honor, la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge” (apartat 
3, lletra a), però òbviament l’accés també podria denegar-se quan es puguin veure afectats altres 
drets fonamentals com el dret a la protecció de les dades personals (article 18.4 CE). 
 
En el cas que ens ocupa, l’Ajuntament al·lega que la sol·licitud d’accés del regidor pot vulnerar el 
dret constitucional a l’honor, la intimitat personal o familiar o la pròpia imatge en considerar que 
l’expedient administratiu al qual pretén accedir el regidor conté dades d’especial sensibilitat.   
 
Però a més, atès que l’exercici del dret d’accés del regidor podria comportar una limitació del dret 
fonamental a la protecció de dades de caràcter personal, caldrà determinar si es tracta d’una 
limitació proporcionada, atès que, segons reiterada doctrina del Tribunal Constitucional, la 
limitació de drets fonamentals només es pot produir de manera proporcionada (SSTC 11/1981, 
57/1994, 66/1995, 11/2006, 206/2007, entre d’altres). 
 
Cal examinar, doncs, les circumstàncies que concorren en el cas particular tenint en compte la 
finalitat pretesa, si aquesta informació és necessària per assolir la dita finalitat, les possibles 
persones afectades i si requereix una especial protecció. 
 

 
IV 

 
El regidor ha sol·licitat a l’Ajuntament l’accés a un expedient administratiu amb l’objectiu de poder 
exercir les funcions que la normativa li atribueix com a membre electe.  
 
Segons consta en l’expedient tramès, aquest expedient municipal abasta diversos procediments 
d’alta al Padró Municipal d’Habitants.  
 
L’article 16.1 de l’LRBRL defineix el Padró municipal en els termes següents: 
 

“1. El padrón municipal es el registro administrativo donde constan los vecinos de un 
municipio. Sus datos constituyen prueba de la residencia en el municipio y del domicilio 
habitual en el mismo. Las certificaciones que de dichos datos se expidan tendrán carácter 
de documento público y fehaciente para todos los efectos administrativos. 
(…)”. 

 
L’LRBRL (i, en el mateix sentit, el TRLMRLC) estableix l’obligació de tot resident d’inscriure’s al 
Padró del municipi on ha fixat la seva residència amb una triple finalitat: determinar la població 
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d’un municipi, ésser requisit per adquirir la condició de veí i servir per acreditar la residència i el 
domicili habitual (articles 15 i 16 LRBRL). 
 
Apuntar, que aquestes finalitats queden clarament recollides a la Sentència 17/2013, de 31 de 
gener, del Tribunal Constitucional, on el Padró municipal es defineix com: 
 

“El registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio, registro gestionado 
por los propios Ayuntamientos por medios informáticos (art. 17.1 LBRL) en el que han de 
inscribirse las personas residentes en un municipio con una triple finalidad, de acuerdo a 
los arts. 15 y 16 LBRL, determinar la población del municipio, adquirir la condición de vecino 
y acreditar la residencia y el domicilio habitual. Además de estas funciones la legislación 
de régimen electoral prevé la elaboración del censo electoral a partir de los datos 
contenidos en el Padrón, los cuales sirven, también, para elaborar estadísticas oficiales 
sometidas al secreto estadístico. Así pues, de la propia regulación de la LBRL podemos 
concluir que el padrón contiene un conjunto organizado de datos de carácter personal 
referidos a personas físicas identificadas, los vecinos de un municipio, siendo por ello un 
fichero de datos personales al que resulta de aplicación la normativa prevista en la LOPD.” 

 
Pel que fa a l’accés a les dades que consten en el Padró, l’article 16.3 de l’LRBRL disposa que: 
 

“3. 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.” 

 
Per la seva part, l’article 40 del TRLMRLC disposa: 
 

“ 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.” 

 
En base a aquestes previsions, aquesta Autoritat ve considerant (entre d’altres, CNS 19/2019, 
CNS 20/2019, CNS 2/2020, CNS 6/2020 o CNS 32/2020) que, atès que la pròpia legislació de 
règim local admet la comunicació de les dades del Padró municipal a altres administracions 
públiques que les sol·licitin 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 -
possibilitat avalada també pel Tribunal Constitucional (STC 17/2013, de 31 de gener)-, amb major 
motiu es pot admetre que les diferents unitats o òrgans administratius d’un mateix ajuntament 
puguin accedir a aquestes dades quan són necessàries per a l’exercici de les seves funcions i 
quan la dada residència o domicili resulta rellevant. 
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En concret, ens hem referit a l’exercici de les competències que la legislació de règim local 
atribueix als ajuntaments, principalment, arran del que disposen els articles 25 i 26 de l’LRBRL (i, 
en termes similars, els articles 66 i 67 del TRLMRLC), en considerar que les dades del Padró es 
tractarien per a finalitats que resulten compatibles amb la pròpia del Padró (article 5.1.b) RGPD). 
 
En línia amb aquest criteri, per tant, també cal admetre que els regidors, com a part integrant de 
l’ajuntament (article 19.1 LRBRL), hagin de poder accedir a les dades del Padró municipal sempre 
que l’accés a aquestes dades resulti necessari per dur a terme les funcions de control i 
fiscalització de l’actuació dels òrgans de govern que l’LRBRL els atribueix expressament (article 
22.2.a)). 
 
En aquest punt, escau recordar que la legislació de règim local no exigeix als càrrecs electes que, 
per accedir a la informació en poder de la corporació, hagin d’explicitar o fonamentar la finalitat 
de la seva petició, atès que la raó de la seva sol·licitud s’ha d’entendre implícita en l’exercici de 
les dites funcions de control i fiscalització. 
 
Amb tot, des de la vessant de la protecció de dades, i als efectes de ponderar els interessos en 
joc i de no comunicar dades que resultin innecessàries o excessives, és convenient que els 
regidors, en fer la sol·licitud d’accés a la informació que contingui dades de caràcter personal, 
concretin en relació amb quina finalitat sol·liciten aquest accés i/o els termes de la seva sol·licitud. 
 
En el present cas, el regidor no exposa una motivació que justifiqui l’interès a satisfer amb 
l’obtenció de l’expedient controvertit, més enllà d’al·ludir a l’exercici de les seves funcions.  
 
Vist això, i en atenció a la naturalesa de l’expedient en qüestió (procediments d’alta en el Padró 
municipal), es pot pressuposar que la sol·licitud d’informació estaria relacionada amb el control 
de la gestió pròpia del Padró, la formació, el manteniment, la revisió i la custòdia del qual 
correspon a l’Ajuntament (article 17.1 LRBRL). 
 
En aquest context, semblaria clar que, per dur a terme aquest control sobre l’actuació municipal, 
el regidor hauria de poder accedir a determinada informació al respecte, que pot incloure dades 
personals.  
 
L’Ajuntament manifesta que el regidor compta amb la possibilitat de consultar la resolució dels 
diferents procediments d’alta al Padró que conformen l’expedient municipal sol·licitat mitjançant 
el llibre de decrets, al qual hi té accés amb ocasió de la celebració de cada Ple ordinari. 
 
L’obligació de l’Alcalde de donar comptes al Ple dels decrets o resolucions adoptades pels òrgans 
de govern municipal forma part de les sessions ordinàries del Ple, i la posada en coneixement de 
les resolucions dictades permet als regidors fiscalitzar-les, i controlar-les, formulant en aquella 
mateixa sessió o en la següent, preguntes, precs i interpel·lacions, com a mecanisme 
indispensable de control de l’activitat de l’administració municipal i per tant, connectat directament 
amb l’exercici de les funcions de control i fiscalització que tenen atribuïdes, reconegudes a l’article 
22.1.a) LBRL. 
 
Als efectes de fer efectiu aquest control i fiscalització, en el sí del funcionament ordinari de les 
sessions plenàries, els membres de la corporació han de poder conèixer tots els aspectes 
rellevants de les decisions adoptades pels òrgans de govern, i això inclou no només l’objecte de 
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la resolució, sinó també, fer notar, la identitat de les persones que han resultat afectades per 
aquesta, així com els motius o fonaments que justifiquen la decisió presa en cada cas concret, 
accedint fins i tot al text íntegre de les resolucions. Només així es pot garantir l’efectiu control de 
l’activitat de l’administració municipal.  
 
En aquest sentit, no sembla que pugui generar dubtes, des de la perspectiva de la normativa de 
protecció de dades personals, el dret del regidor a obtenir de l’Ajuntament l’accés directe a la 
informació continguda en aquestes resolucions.  
 
Apuntar però que aquest accés directe té la finalitat concreta de permetre al regidor conèixer tots 
els elements necessaris per poder controlar o fiscalitzar les actuacions dels òrgans de govern en 
el Ple on es tracten. D’aquí que tingui sentit poder accedir amb caràcter previ a la seva realització.  
 
Per tant, cal tenir present que, celebrat el Ple, la finalitat concreta de l’accés previst en el supòsit 
de la lletra b) de l’article 164.2 del TRLMRLC decauria, sens perjudici que aquest sigui un element 
a tenir en compte a l’hora de decidir l’accés posterior per part d’un regidor als efectes de poder 
controlar i fiscalitzar l’acció de govern. 
 
En tot cas, cal tenir en consideració que l’accés sol·licitat pel regidor va més enllà de les previsions 
d’accés directe de l’article 164.2 del TRLMRLC, citat, atès que sol·licita l’accés complet a un 
expedient municipal de l’any 2020.  
 
 

V 
 

Respecte l’accés complet a l’expedient controvertit, cal recordar que, per aplicació del principi de 
minimització de dades (article 5.1.c) RGPD), l’accés a informació municipal que comprèn dades 
personals s’ha de referir sempre només a les dades personals que siguin necessàries per donar 
resposta satisfactòria al dret legítim exercit pels regidors. 
 
Fer notar, en aquest punt, que es desconeix quin és el contingut concret d’aquest expedient 
municipal, més enllà del fet que, segons sosté l’Ajuntament, aquest fa referència a la tramitació 
de diferents procediments de sol·licituds d’inscripció en el Padró municipal d’habitants i que hi 
“intervenen els serveis socials de la Corporació per tractar-se de casos d’especial vulnerabilitat.” 
 
D’acord amb l’article 16.2 de l’LRBRL, la inscripció al Padró municipal ha de contenir com a 
obligatòries només les dades següents: 
 

“a) Nombre y apellidos. 
b) Sexo. 
c) Domicilio habitual. 
d) Nacionalidad. 
e) Lugar y fecha de nacimiento. 
f)  Número de documento nacional de identidad o, tratándose de extranjeros: 
– Número de la tarjeta de residencia en vigor, expedida por las autoridades españolas, o 
en su defecto, número del documento acreditativo de la identidad o del pasaporte en vigor 
expedido por las autoridades del país de procedencia, tratándose de ciudadanos 
nacionales de Estados Miembros de la Unión Europea, de otros Estados parte en el 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o de Estados a los que, en virtud de un 
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convenio internacional se extienda el régimen jurídico previsto para los ciudadanos de los 
Estados mencionados. 
– Número de identificación de extranjero que conste en documento, en vigor, expedido por 
las autoridades españolas o, en su defecto, por no ser titulares de éstos, el número del 
pasaporte en vigor expedido por las autoridades del país de procedencia, tratándose de 
ciudadanos nacionales de Estados no comprendidos en el inciso anterior de este párrafo, 
salvo que, por virtud de Tratado o Acuerdo Internacional, disfruten de un régimen específico 
de exención de visado en materia de pequeño tráfico fronterizo con el municipio en el que 
se pretenda el empadronamiento, en cuyo caso, se exigirá el correspondiente visado. 
g) Certificado o título escolar o académico que se posea. 
h) Cuantos otros datos puedan ser necesarios para la elaboración del Censo Electoral, 
siempre que se garantice el respeto a los derechos fundamentales reconocidos en la 
Constitución.” 

 
A banda d’aquestes dades, l’article 57.2 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de 
les Entitats Locals, aprovat pel Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol (RPDTEL), disposa que en 
el Padró Municipal es poden recollir amb caràcter voluntari les dades següents: 
 

“a) Designación de las personas que pueden representar a cada vecino ante la 
Administración municipal a efectos padronales. 
b) Número de teléfono.” 

 
A partir del que s’ha exposat, en principi l’expedient administratiu sobre el qual el regidor ha 
sol·licitat l’accés contindrà, com a mínim, dades identificatives i de contacte, de característiques 
personals, acadèmiques i/o de representació, de les persones a qui es refereixen els diversos 
procediments d’alta al Padró municipal.  
 
Als efectes de dur a terme la inscripció o alta al Padró municipal i en virtut de l’article 59.2 del 
RPDTEL, l’Ajuntament “podrá comprobar la veracidad de los datos consignados por los vecinos, 
exigiendo al efecto la presentación del documento nacional de identidad o tarjeta de residencia, 
el libro de familia, el título que legitime la ocupación de la vivienda u otros documentos análogos”. 
 
Per tant, a banda de les dades esmentades, en l’expedient reclamat també pot constar altra 
informació personal, no només del sol·licitant sinó també de terceres persones, que es pugui 
desprendre dels documents exigits a efectes de tramitar-ne l’alta.  
 
A tot això, com s’ha vist, l’Ajuntament sosté que també hi consten dades que requereixen d’una 
especial protecció, per tractar-se d’expedients on intervenen els serveis socials en fer referència 
a persones que es troben en situacions de vulnerabilitat.  
 
Prenent com a referència la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l’Institut 
Nacional d’Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es 
dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal, pot comprovar-
se que, entre els casos especials d’empadronament, es fa esment a l’empadronament en 
infrahabitatges i de persones sense domicili, en relació amb els quals la normativa preveu la 
intervenció dels serveis socials municipals. 
 
Així, l’apartat 3.3 d’aquesta Resolució disposa que: 
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“3.3 Empadronamiento en infraviviendas y de personas sin domicilio. Como se ha indicado 
anteriormente, el Padrón debe reflejar el domicilio donde realmente vive cada vecino del 
municipio y de la misma manera que la inscripción padronal es completamente 
independiente de las controversias jurídico-privadas sobre la titularidad de la vivienda, lo 
es también de las circunstancias físicas, higiénico-sanitarias o de otra índole que afecten 
al domicilio. En consecuencia, las infraviviendas (chabolas, caravanas, cuevas, etc. e 
incluso ausencia total de techo) pueden y deben figurar como domicilios válidos en el 
Padrón. 
Las situaciones más extremas pueden plantear la duda sobre la procedencia o no de su 
constancia en el Padrón municipal. El criterio que debe presidir esta decisión viene 
determinado por la posibilidad o imposibilidad de dirigir al empadronado una comunicación 
al domicilio que figure en su inscripción. En el caso de que sea razonable esperar que esa 
comunicación llegue a conocimiento del destinatario, se le debe empadronar en esa 
dirección. 
La correcta aplicación de este criterio determina, por un lado, que se deba aceptar como 
domicilio cualquier dirección donde efectivamente vivan los vecinos, y, por otro, que pueda 
y deba recurrirse a un «domicilio ficticio» en los supuestos en que una persona que carece 
de techo reside habitualmente en el municipio y sea conocida de los Servicios Sociales 
correspondientes. 
Las condiciones que deberían cumplirse para este tipo de empadronamiento son las 
siguientes: 
– Que los Servicios Sociales estén integrados en la estructura orgánica de alguna 
Administración Pública o bajo su coordinación y supervisión. 
– Que los responsables de estos Servicios informen sobre la habitualidad de la residencia 
en el municipio del vecino que se pretende empadronar. 
– Que los Servicios Sociales indiquen la dirección que debe figurar en la inscripción 
padronal y se comprometan a intentar la práctica de la notificación cuando se reciba en esa 
dirección una comunicación procedente de alguna Administración Pública. 
En estas condiciones, la dirección del empadronamiento será la que señalen los Servicios 
Sociales: la dirección del propio Servicio, la del Albergue municipal, la del punto geográfico 
concreto donde ese vecino suela pernoctar, etc. 
(…).” 

  
A la vista d’aquestes previsions, no es pot descartar que en l’expedient controvertit puguin haver-
hi també categories especials de dades (article 9 RGPD) o altres dades mereixedores d’una 
especial reserva o confidencialitat en atenció a la concurrència de determinades circumstàncies 
qualificades, com ara situacions de vulnerabilitat social, dades de menors, la possibilitat d’elaborar 
perfils socioeconòmics, entre d’altres.  
 
Més enllà d’això, tampoc es pot descartar la possibilitat que, en relació amb algun dels expedients 
d’alta al Padró que conformen l’expedient municipal reclamat, hi puguin constar també dades 
relacionades amb la violència de gènere.  
 
En síntesi, l’expedient administratiu al qual pretén accedir el regidor, d’acord amb la informació 
analitzada, sembla que contindrà com a mínim dades identificatives, de contacte, de 
característiques personals, acadèmiques, de representació, i en alguns casos potser també 
dades mereixedores d’especial protecció, que, fins i tot, podrien abastar dades relatives a menors, 
i que afectaria, segons sosté l’ajuntament, un conjunt força nombrós de persones físiques. En tot 
cas, és clar que, en atenció a les circumstàncies concurrents, ens trobaríem davant d’informació 



  
 

 
 

12

que pot revelar l’existència de situacions d’especial necessitat, la qual per sí mateixa és 
mereixedora d’una especial reserva o confidencialitat. 
 
És evident que la divulgació d’aquesta informació pot comportar una ingerència significativa en el 
dret a la protecció de dades personals de les persones afectades, en la mesura que el fet de 
revelar l’existència d’una situació d’especial necessitat (situació de risc d’exclusió o vulnerabilitat 
social), arran la intervenció dels serveis socials en el procediment d’alta al Padró, pot afectar de 
manera significativa les esferes personal, íntima o social d’aquestes persones.  
 
Tractant-se d’un regidor que, per la informació de què es disposa, no té atribuïdes responsabilitats 
de gestió en aquest àmbit d’actuació municipal i a manca de més informació sobre la necessitat 
de disposar d’aquest tipus d’informació per a l’exercici de les seves funcions de fiscalització i 
control de l’actuació municipal, no sembla que es pogués admetre un accés complet als 
expedients d’alta al Padró municipal que conformen la informació que es sol·licita.   
 
La voluntat del regidor en el present cas de disposar d’accés complet al dit expedient per tal de 
poder controlar i fiscalitzar les actuacions de l’ajuntament no és motiu suficient per justificar un 
accés indiscriminat a tota la informació personal que s’hi pot contenir, que pot afectar greument 
la privacitat de les persones afectades. 
 
Ara bé, això no significa que el regidor no pugui accedir a determinada informació sobre els dits 
procediments d’alta al Padró als efectes de fiscalitzar la gestió duta a terme per l’ajuntament. Per 
arribar a aquesta conclusió, cal tenir en compte no només la possibilitat ja examinada que els 
regidors poden tenir accés a determinada informació a través de  l’examen dels decrets d’alcaldia 
amb caràcter previ a cada sessió del Ple, sinó també que es tracta d’un expedient determinat i 
relatiu a un període temporal recent (expedient XXX/2020). 
 
Així, als efectes de verificar la pertinença d’haver donat d’alta determinades persones al Padró, 
és a dir, de comprovar que aquestes altes es corresponen amb la realitat i no a altres criteris 
arbitraris, se li podria facilitar una relació desglossada de les altes al Padró vinculades a 
l’expedient sol·licitat en què s’indiqués, per a cada alta, la data en què s’ha produït, la justificació 
de la inscripció (a  partir de la informació que s’hagi aportat per justificar la inscripció, i que en el 
cas d’expedients on han intervingut els serveis socials podria ser simplement una menció a la 
data de l’informe), el domicili i les dades identificatives de les persones donades d’alta. Això, és 
clar, sempre que en el moment de la recollida de la informació, s’hagi informat les persones 
afectades sobre la possibilitat d’exercir el dret d’oposició i que aquestes no n’hagin fet us al·legant 
alguna situació personal que justifiqui la denegació de la informació.  
 
Això sens perjudici de la conveniència que en el moment de lliurar la informació sigui convenient 
recordar al regidor el deure de confidencialitat respecte aquesta informació que li imposa tant la 
legislació de règim local (article 164.6 TRLMRLC) com l’RGPD (article 5.1.f)), de manera que el 
tractament que en faci haurà d’estar sempre vinculat a l’exercici de les seves funcions de control 
i fiscalització de l’actuació municipal. 
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Conclusió 
 
El dret a la protecció de dades personals impedeix l’accés complet del regidor a l’expedient que 
sol·licita relatiu a diversos procediments d’alta al Padró de persones vulnerables, tot i que, als 
efectes de controlar i fiscalitzar la gestió del Padró duta a terme per l’Ajuntament, se li pot lliurar 
determinada informació sobre aquestes altes (data, domicili i justificació en els termes apuntats), 
incloses les dades identificatives de les persones afectades. 
 
Barcelona, 12 de juliol de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


