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Dictamen en relació amb la consulta formulada per un Ajuntament relativa a la 
publicació a Internet d'actes del Ple i dels padrons d'habitants  
 
 
Es presenta davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades una consulta formulada per 
un Ajuntament en la qual planteja el dubte respecte la possibilitat de publicar diferent 
documentació al web municipal, per a la seva consulta pública.  
 
Segons la consulta, el dubte es genera bàsicament respecte la difusió de les actes dels 
plens antigues, i respecte la difusió dels padrons municipals d’habitants des de 1857. 
 
Analitzada la consulta, vista la normativa vigent aplicable, i d’acord amb l’informe de 
l’Assessoria Jurídica, es dictamina el següent: 
 
 

I 
 

(...) 
 
 

II 
 
Segons la consulta, des del Servei d’Arxiu municipal s’han digitalitzat un seguit de 
documents i es volen penjar al web municipal com un servei de consulta online. 
 
La consulta afegeix que els documents que es volen penjar per poder ésser consultats de 
manera general són els següents : 
 

“Hemeroteca. (Títol Revista)  1929 a 1934 
Hemeroteca. (Títol Revista) (1934 – 1936) 
Pergamins  
 
Actes del ple : les primeres (no com a ple sinó com a jurat) són de 1548. Llavors a partir 
de mitjans del S.XIX a endavant. 
Padrons municipals d’habitants: des de 1857.” 
 

En relació amb la difusió de les dues revistes esmentades, la consulta considera que no hi 
hauria problema en la seva difusió, ja que eren documents de difusió pública. segons la 
informació disponible al web de l’Ajuntament (…), ambdues revistes es troben disponibles al 
web municipal, i ja van ser objecte de difusió en el seu moment. 

Pel que fa als pergamins de la Cúria, la consulta explica que varen ésser cedits per part dels 
propietaris a l’Arxiu municipal donant autorització per la seva difusió. Segons informació 
disponible (...): “El fons està format per un total de 650 pergamins, d’una cronologia 
compresa entre el S.XII i el S.XVII. Es tracta de documentació de caràcter jurídic (...).”  

https://torello.cat/el-teu-ajuntament/arxiu-municipal-de-torello
https://xam.diba.cat/news/2013/09/25/cessio-dels-pergamins-de-la-curia-del-castell-a-l%E2%80%99arxiu-municipal-de-torello
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La consulta exposa que el dubte sobre la difusió al web municipal, es genera “bàsicament en 
les actes dels plens antigues i en la difusió dels padrons d’habitants”, i afegeix que “les actes 
del ple contenen dades de caràcter personal no especialment protegides igual que en relació 
als padrons municipals d’habitants. Aquestes dades en la documentació digitalitzada no es 
troben anonimitzades.” Tot i això, segons la consulta: “Actualment es pengen a la web 
municipal les actes dels plens municipals amb l’anonimització de les dades personals.” 
 
La consulta afegeix que a les actes del ple que es volen penjar a la web hi surten “dades 
personals d’actes debatuts al ple i també dades personals dels debats en el sí del propi ple” 
i, en relació amb els padrons d’habitants, la consulta afegeix que no hi ha cap normativa 
específica que prevegi la seva publicació en línia. 
 
Situada la consulta en aquests termes, fem avinent que les dades de les persones físiques es 
troben protegides pel Reglament (UE) 2016/679, del Parlament i del Consell Europeu, de 27 
d’abril de 2016, General de Protecció de Dades (en endavant, RGPD), així com per la Llei 
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets 
digitals (LOPDGDD). 

Segons l’article 4.1 de l’RGPD són dades personals: “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 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;” 
 
Segons l’article 4.2 de l’RGPD, és tractament de dades, entre d’altres, la “comunicació per 
transmissió”. Per tant, la publicació o difusió de dades personals a través d’Internet (del web 
municipal) es considera tractament de dades als efectes de l’RGPD, sotmès als principis i 
garanties de l’RGPD, i per tant cal examinar la possibilitat de difusió al web municipal dels 
documents a què es refereix la consulta, des de la perspectiva de la protecció de dades. 
 
 
 

III 
 

Pel que fa a les dues revistes esmentades, cal fer referència a l’article 85.1 de l’RGPD (en 
connexió amb el considerant 153 del mateix RGPD), segons el qual:  

“1. Los Estados miembros conciliarán por ley el derecho a la protección de los datos 
personales en virtud del presente Reglamento con el derecho a la libertad de 
expresión y de información, incluido el tratamiento con fines periodísticos y fines de 
expresión académica, artística o literaria.” 

També cal tenir el compte que la difusió de publicacions periòdiques de tipus cultural, 
informatiu o divulgatiu, s’emmarcaria en principi en l’exercici dels drets fonamentals a la 
llibertat d’expressió i el dret d’informació (art. 20.1.a) i d) CE). 

Vist el tipus de document de què es tractaria (dues publicacions periòdiques d’informació 
general) i les previsions normatives esmentades, el temps transcorregut i tenint en compte 
que, com explica la consulta, en el passat les revistes ja haurien estat objecte de divulgació 
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com a tals, es pot apuntar que, en principi, la normativa de protecció de dades no seria 
obstacle per a la difusió a través del web municipal de dues publicacions periòdiques.  

Això, sens perjudici de l’aplicació d’altra normativa, com ara, si escau, la normativa de 
propietat intel·lectual, a la que ens remetem. 

Apuntat això, cal fer una consideració general respecte bona part de la documentació a què 
es refereix la consulta, no només les revistes esmentades, sinó també els pergamins de la 
Cúria (anteriors al segle XVII), així com algunes actes del ple (les primeres, de 1548, i 
algunes a partir de mitjans del segle XIX i els padrons municipals d’habitants, que segons la 
consulta datarien a partir de 1857 “a endavant”. 

Cal fer avinent, d’entrada, que la normativa de protecció de dades no s’aplica a la protecció 
de dades personals de persones difuntes (article 27 RGPD i art. 2.2.b) LOPDGDD). 

Per tant, respecte els documents objecte de consulta que incorporin informació personal 
referida a persones difuntes, cal partir de la premissa que la normativa de protecció de 
dades personals (RGPD i LOPDGDD) no impediria la seva difusió a través del web de 
l’Ajuntament.  

Feta aquesta consideració general, i deixant de banda la difusió de les revistes divulgatives i 
dels documents de la Cúria, ens referim a continuació als dos tipus de documents sobre els 
que la consulta planteja el dubte principal, és a dir, la difusió de les actes del Ple municipal, 
d’una banda, i del padró municipal d’habitants, de l’altra, que continguin dades de persones 
vives. 
 
 

IV 
 
Difusió al web municipal d’actes del Ple municipal  
 
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, de 29 de desembre de 2014, de transparència, accés a la informació i bon 
govern (en endavant, LTC), té per objecte regular i garantir la transparència de l’activitat 
pública.  
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L’article 18 de l’LTC estableix que “les persones tenen el dret d’accedir a la informació 
pública, a què fa referència l’article 2.b, a títol individual o en nom i representació de 
qualsevol persona jurídica legalment constituïda” (apartat 1). L’esmentat article 2.b) LTC, 
defineix “informació pública” com “la informació elaborada per l’Administració i la que 
aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les 
seves funcions, inclosa la que li subministren els altres subjectes obligats d’acord amb el 
que estableix aquesta llei”.  
 
En termes similars es pronuncia la Llei 19/2013 en els seus articles 12 (dret d’accés a la 
informació pública) i 13 (informació pública). 
 
Segons l’article 8.1 de l’LTC, l’Administració pública, en aplicació del principi de 
transparència, ha de fer pública la informació relativa a diferents qüestions, entre d’altres, a 
“les decisions i les actuacions amb una rellevància jurídica especial”(apartat c)), o “qualsevol 
matèria d’interès públic, i les informacions que siguin demanades amb més freqüència per 
via de l’exercici del dret d’accés a la informació pública” (apartat m)). Sobre les actuacions 
de rellevància jurídica, ens remetem a les previsions de l’article 10 LTC. 
 
En aquest punt que cal tenir en compte l’article 10.2 de la Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús 
dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya (LUMESPC), segons el qual: 
 

“2. Les entitats locals han de publicar en llur seu electrònica les actes de les 
sessions del ple. En llur publicació, s'han de tenir en compte els principis i les 
garanties que estableix la normativa de protecció de dades i la de protecció del 
dret a l'honor i a la intimitat. A aquests efectes, s'hi poden incloure dades de 
caràcter personal sense comptar amb el consentiment de la persona interessada, si es 
tracta de dades referents a actes debatuts al ple de la corporació o a disposicions 
objecte de publicació en el butlletí oficial corresponent. En la resta de supòsits, sens 
perjudici del que disposin altres lleis, la publicació únicament és possible si es compta 
amb el consentiment de la persona interessada o les dades no es poden, en cap cas, 
vincular amb la persona interessada mateixa.” 

 
També es refereix a aquesta matèria l’article 46 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la 
transparència i el dret d’accés a informació pública (RLTC), al que es refereix la consulta, 
disposa el següent: 
 

“(...). 
 
2. Als efectes de les lletres c) i m) de l'article 8.1 de la Llei 19/2014, del 29 de 
desembre, s'han de publicar íntegrament les actes dels plens de les 
administracions locals, així com els acords presos en les sessions de la resta 
d'òrgans col·legiats de les administracions locals, i se n'ha d'indicar la data, el número i 
el tipus de la sessió a la qual pertany, ordinària, extraordinària o urgent, amb l'adopció 
prèvia de les mesures que correspongui per garantir el compliment de les normes 
sobre protecció de dades personals. 
 
3. Pel que fa a les actes de les sessions del ple de l'entitat local, en la publicació 
s'hi poden incloure dades de caràcter personal sense comptar amb el consentiment de 
la persona interessada si es tracta de dades referents a actes debatuts al ple de la 
corporació o a disposicions objecte de publicació en el butlletí oficial corresponent. En 
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la resta de supòsits, la publicació únicament és possible si es compta amb el 
consentiment de la persona interessada o si les dades no es poden, en cap cas, 
vincular amb la persona interessada mateixa.” 

 
En base a la normativa de transparència, les actes de les sessions del Ple de la corporació 
municipal s’han de publicar a la seu electrònica, això sí, amb les limitacions que es puguin 
derivar de la normativa aplicable. 
 
Com ha fet avinent aquesta Autoritat en ocasions anteriors (entre d’altres, en els Dictàmens 
CNS 6/2011, o CNS 5/2013), l’article 10.2 LUMESPC no només introdueix una habilitació 
per a la publicació de les actes de les sessions del ple municipal, sinó que n’estableix la 
publicació amb caràcter preceptiu. I pel que fa a la  publicació de les dades de caràcter 
personal que s’hi continguin, l’habilita expressament si es tracta de dades referents a actes 
debatuts al ple de la corporació o a disposicions objecte de publicació en butlletins oficials.  
 
En la resta de supòsits (com podrien ser, per exemple, preguntes, mocions i interpel·lacions 
que s’hagin pogut produir en el ple però que no estiguin vinculades a un acte o disposició 
adoptat en el plenari), la publicació únicament seria possible si es compta amb el 
consentiment de la persona interessada o les dades no es poden, en cap cas, vincular amb 
la persona interessada mateixa.  
 
Cal fer notar que el mateix article 10.2 LUMESPC condiciona l’habilitació per a la publicació 
de dades personals al respecte dels “principis i garanties que estableix la normativa de 
protecció de dades i de la protecció del dret a l’honor i a la intimitat.”  
 
Per tant, caldrà tenir en compte els diferents drets i interessos concurrents per tal de poder 
determinar l’adequació a dret de la divulgació de les dades personals incloses en aquestes 
actes. 
 
Des de la perspectiva de la protecció de dades no pot ser d’altra manera, atès que 
l’habilitació per a la publicació de dades personals no pot ser entesa com una habilitació 
absoluta per a la comunicació de dades, pel sol fet que un determinat assumpte hagi estat 
tractat en el ple municipal amb ocasió de l’aprovació d’un acord o disposició. 
 
En conseqüència, en determinats casos, no es podrà publicar l’acta íntegrament, per 
exigència de la normativa de protecció de dades i de la normativa de protecció del dret a 
l’honor i el dret a la intimitat. 
 
En aquest sentit, caldrà tenir en compte especialment el principi de minimització, segons el 
qual les dades tractades -en aquest cas, difoses al web-, han de ser les adequades, 
pertinents i limitades a allò necessari per a la finalitat del tractament (art. 5.1.c) RGPD). 
 
Com s’ha apuntat, en les actes d’un ple municipal, tenint en compte la normativa d’àmbit 
local, poden tractar-se qüestions de molt diversa naturalesa i afectació per als drets i deures 
de la ciutadania-, no podem descartar que en les dites actes hi hagi dades personals de 
diferents categories, incloses categories especialment protegides als efectes de la normativa 
de protecció de dades (art. 9 RGPD). 
 
Per això, cal que l’Ajuntament analitzi el contingut específic de cadascuna d’elles, per 
determinar si hi consten dades personals de categories especialment protegides (art. 9 
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RGPD), o dades afectadores de la intimitat o l’honor d’aquestes persones o altres que 
requereixin especial protecció.  
 
En aquests casos, per aplicació de la normativa estudiada, serà necessari disposar del 
consentiment dels afectats com a base jurídica habilitadora del tractament (art. 6.1.a) RGPD, 
i, si escau, art. 9.2.a) RGPD pel que fa a dades personals de categories especials), en 
concret, per poder difondre les actes a través del web municipal.  
 
Altrament, caldrà que les dades no es puguin, en cap cas, vincular amb la persona 
interessada mateixa, és a dir, caldrà difondre la informació degudament anonimitzada (art. 
10.2 LUMESPC). 
 
Des del punt de vista de la protecció de dades, la informació s’hauria de difondre, si no es 
compta amb el consentiment de les persones afectades, o altra base legítima de les 
previstes a l’article 6.1 RGPD, amb la prèvia anonimització de les dades d’aquestes 
persones (art. 10 LTC i 46.2 RLTC). 
 
Sobre això, si bé la consulta explica que “actualment es pengen a la web municipal les actes 
dels plens municipals amb l’anonimització de les dades personals” -solució que, a priori, 
podria habilitar la difusió de la informació objecte de consulta-, cal fer avinent que 
l’anonimització pot ser un mecanisme adequat, sempre que asseguri de forma efectiva que 
les persones afectades ja no resulten identificables, ni directament, ni indirectament a través 
d’altra informació que consti en la informació que sí seria difosa per l’Ajuntament. 
 
Sobre això, segons el considerant 26 de l’RGPD: “(...) los principios de protección de datos 
no deben aplicarse a la información anónima, es decir información que no guarda relación 
con una persona física identificada o identificable, ni a los datos convertidos en anónimos de 
forma que el interesado no sea identificable, o deje de serlo. En consecuencia, el presente 
Reglamento no afecta al tratamiento de dicha información anónima, (…).” 
 
 
En la mateixa línia, l’article 70.6.a) de l’RLTC, segons el qual s’entén per: 
 

“a) anonimització: l'eliminació de les dades personals de les persones físiques 
afectades que consten en la informació i qualsevol altra informació que pugui permetre 
identificar-les directament o indirectament sense esforços desproporcionats, sense 
perjudici de poder mantenir, si escau, les dades merament identificatives dels càrrecs 
o personal al servei de les administracions públiques que dicten o intervenen en l'acte 
administratiu.” 
 

Ara bé, tal com hem exposat, bona part de les actes a les quals es refereix la consulta, 
tindrien una antiguitat considerable. En aquest cas, poden entrar en joc les previsions 
l’article 36 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents). 
 
En relació amb les exclusions establertes legalment per a la consulta de documents públics 
(com podria ser, en aquest cas, la difusió de documents al web de l’Ajuntament), segons 
l’article 36.1 de la Llei 10/2001, aquestes resten sense efecte, d’una manera general “al cap 
de trenta anys de la producció del document, llevat que la legislació específica disposi una 
altra cosa. Si es tracta de documents que contenen dades personals que puguin afectar la 
seguretat, l’honor, la intimitat o la imatge de les persones, com a norma general, i llevat que 
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la legislació específica disposi una altra cosa, poden ésser objecte de consulta pública amb 
el consentiment dels afectats o quan hagin passat vint-i-cinc anys d’ençà de la seva mort o, 
si no se’n coneix la data, cinquanta anys d’ençà de la producció del document”. 
 
Per tant, en principi, pel que fa a les actes del Ple que s’hagin produït fa 30 anys o més, cal 
assenyalar que, a priori, es podria donar difusió del seu contingut, sempre que no continguin 
dades personals que puguin afectar els drets de determinades persones físiques, ja que en 
aquest cas es requeriria o bé el seu consentiment o bé el transcurs dels terminis que indica 
el mateix article 36.1, prenent per referència la mort d’aquesta persona. 

Segons la consulta, “les actes del ple contenen dades de caràcter personal no especialment 
protegides (...).” 

Ara bé, en el cas examinat, es desconeix quines dades personals en concret apareixen en 
les actes dels plens de l’Ajuntament i no es pot contrastar que efectivament no hi hagi dades 
que puguin afectar la seguretat, l’honor, la intimitat o la imatge de les persones. 

Bona part de les dades personals que consten en actes del ple podrien fer referència a 
dades identificatives dels càrrecs electes que participen en el ple de la corporació, o de 
treballadors públics. També hi pot haver dades de persones físiques afectades per algun 
dels acords que s’hi adopten. Si aquestes dades són de caràcter identificatiu, professional o 
econòmic, entre d’altres, (dades que els identifiquen com a persones adjudicatàries de 
contractes o subvencions, com a persones incloses en una relació de béns i drets afectats 
per una expropiació forçosa, nomenaments de càrrecs públics, etc...). 

No sembla que aquestes dades es puguin classificar dins la categoria de dades personals 
íntimes o dades que puguin afectar els drets a la seguretat, l’honor o la imatge de les 
persones afectades (art. 36.1 Llei 10/2001). 

Ara bé, en les actes del ple també podria constar-hi informació personal sensible o 
mereixedora d’especial protecció davant una difusió generalitzada, com ara, simplement a 
tall d’exemple, determinada informació sobre persones en situació de vulnerabilitat. 

Als efectes que interessen, en el cas que en alguna de les moltes actes a què es refereix la 
consulta, amb una antiguitat superior als 30 anys, constés una dada íntima o que afectés la 
seguretat, l’honor o la imatge de les persones, llavors només es podria difondre sense 
consentiment dels afectats, un cop transcorregut el termini de 25 anys d’ençà de la mort de 
la persona afectada o, si es desconeix aquesta data, un cop transcorregut el termini de 50 
anys d’ençà de la producció del document (article 36.1 Llei 10/2011). 

 
 

V 
 
Difusió al web municipal dels padrons municipals d’habitants 
 
L’Ajuntament es refereix a padrons d’un període molt ampli de temps (des de 1857), sense 
concretar la data d’acabament, tot i que no es pot descartar que es refereixi al moment 
actual.  
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La consulta explica que els padrons municipals d’habitants contenen dades de caràcter 
personal no especialment protegides, i que aquestes dades en la documentació digitalitzada 
no es troben anonimitzades. La consulta afegeix que no hi ha cap normativa específica que 
prevegi la publicació online dels padrons. 
 
D’entrada, novament tenint en compte l’ampli període temporal al que es refereix la consulta, 
recordem la no aplicació de la normativa de protecció de dades a la informació de persones 
mortes, per la qual cosa, aquesta normativa no impediria la difusió d’informació dels padrons 
de major antiguitat. 
 
Dit això, afegim que la disposició addicional primera, apartat segon, de l’LTC, 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.” 
Cal referir-se d’entrada, als efectes de la possible base jurídica per difondre les dades dels 
padrons d’habitants al web de l’Ajuntament (art. 6.1 RGPD), a la normativa reguladora dels 
padró municipal d’habitants, en concret, 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 al règim 
d’accés del padró municipal.  
 
Segons l’article 16.1 de l’LRBRL: “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 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).  
 
Pel que fa a l’accés a les dades que consten en el Padró, l’article 16.3 de l’LRBRL disposa el 
següent:  
 

“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.  
 



 

9/10 

 

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.” 

 
Segons la normativa aplicable el padró serveix a unes finalitats molt determinades, i el seu 
tractament -si escau, la seva comunicació-, ha de respondre necessàriament al compliment 
d’aquestes finalitats. 
 
En aquest sentit, des de la perspectiva de la normativa de protecció de dades, cal destacar 
el principi de limitació de la finalitat, segons el qual les dades han de ser recollides amb 
finalitats determinades, explícites i legítimes, i no s’han de tractar posteriorment de manera 
incompatible amb aquestes finalitats (art. 5.1.b) RGPD). El mateix article 5.1.b) afegeix que: 
“de acuerdo con el artículo 89, apartado 1, el tratamiento ulterior de los datos personales 
con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica e histórica o fines 
estadísticos no se considerará incompatible con los fines iniciales.” 
 
No obstant això, en el cas que es planteja no sembla que es pugui sostenir que la finalitat 
per a la qual es volen emprar les dades es pugui qualificar com a estadística, d’arxiu en 
interès públic, ni, amb caràcter general, científica. 
  
Per altra banda, tot i que la normativa preveu la possibilitat que les administracions 
públiques difonguin informació pública en un format reutilitzable, és a dir, que es puguin 
compartir “dades obertes”, això no es pot fer en contra del que estableix la normativa de 
protecció de dades personals. 
 
Segons l’article 5.1 LTC: “1. Els subjectes obligats han d’adoptar les mesures necessàries 
per a facilitar a les persones el coneixement de la informació pública. La informació subjecta 
al règim de transparència s’ha de fer pública en les seus electròniques i els llocs web dels 
subjectes obligats, d’una manera clara, estructurada i en format reutilitzable. 
 
L’article 6.1 LTC preveu, entre d’altres, com a obligació de transparència: “e) Facilitar la 
consulta de la informació amb l’ús de mitjans informàtics en formats fàcilment comprensibles 
i que permetin la interoperabilitat i la reutilització.” 
 
Els articles 16 i 17 de l’LTC, als que ens remetem, estableixen el règim de reutilització de la 
informació pública, que concreten els articles 74 i 75 de l’RLTC. 
 
Per la seva banda, la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació 
del sector públic, estableix que: “La reutilización de documentos que contengan datos de 
carácter personal se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.” (art. 4.6 Llei 
37/2007). 
 
Com ha fet avinent aquesta Autoritat en diferents dictàmens i informes (a tall d’exemple, IAI 
43/2021; CNS 5/2022, CNS 24/2021, entre molts d’altres) certament poden produir-se 
comunicacions lícites de dades del padró municipal d’habitants per al compliment de les 
finalitats que preveu la normativa (LRBRL), ja sigui a d’altres administracions públiques en 
relació amb el compliment de les seves funcions (art. 6.1.e) RGPD), o quan el tractament és 
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necessari per al compliment d’una obligació legal per part del responsable (art. 6.1.c) 
RGPD), com ara el dret d’informació dels regidors que preveu la normativa (ex. art. 164 
TRLMRLC).  
 
Com també ha fet avinent aquesta Autoritat, en determinats supòsits la comunicació de 
dades del padró municipal podria tenir habilitació, quan el tractament és necessari per a la 
satisfacció d’interessos legítims del responsable o d’un tercer, sempre que sobre aquests 
drets no prevalguin els interessos o els drets i llibertats de l’interessat (art. 6.1.f) RGPD). 
Sobre això, ens remetem al Dictamen 24/2021, o als informes IAI 55/2019, o IAI 13/2021, 
entre d’altres. 
 
No obstant això, no aquestes circumstàncies no concorren en el cas que ens ocupa, en la 
mesura que es tractaria d’una difusió generalitzada. Per tant, atès el principi de limitació de 
la finalitat (art. 5.1.b) RGPD), i vist el règim d’accés a dades del padró que estableix la 
normativa aplicable (LBRL i TRLMRLC), la informació dels padrons municipals que inclogui 
informació de persones vives hauria d’anonimitzar-se prèviament (p. Ex. Mitjançant 
l’agregació) de manera que no hauria de permetre la identificació de persones físiques 
concretes. 
 
La difusió d’informació anonimitzada no estaria sotmesa als principis de protecció de dades 
(considerant 26 RGPD).  
 
Per tot l’exposat, cal concloure que no hi ha, atesa la normativa aplicable, i com apunta la 
pròpia consulta, una base jurídica que permeti donar difusió al web de l’Ajuntament, amb un 
abast general, a la informació continguda als padrons municipals d’habitants. 
 
 

Conclusió 
 
La normativa de protecció de dades personals no impedeix la difusió d’informació relativa a 
les persones difuntes. 

Les actes de les sessions del ple, pel que fa als actes debatuts, s’han de publicar a la seu 
electrònica de l’Ajuntament sense incloure categories de dades especialment protegides, o 
que afectin l’honor o la intimitat o que requereixin una especial protecció. En aquest cas 
caldria disposar del consentiment dels afectats per poder difondre les actes, o bé difondre la 
informació anonimitzada Un cop transcorreguts 30 anys poden entrar en joc les previsions 
de l’article 36 de la Llei 10/2001. 
 
No hi ha una base jurídica que habiliti la difusió, amb un abast general, de la informació 
continguda als padrons municipals d’habitants al web de l’Ajuntament. Això, sens perjudici 
de la difusió d’informació anonimitzada del padró, de manera que les persones afectades no 
resultin identificades directa o indirectament. 
 
 
Barcelona, 2 de desembre de 2022 


