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Dictamen en relació amb la consulta formulada per un ajuntament 
sobre la petició per part d'una regidora de dades del padró municipal d'habitants 
en relació amb els regidors/regidores de l'equip de govern. 
 
 
 
Es presenta davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades una consulta formulada per 
l’alcalde d’un ajuntament sobre la petició per part d'una regidora de dades del padró 
d'habitants en relació amb els regidors/regidores de l'equip de govern. 
 
En concret la consulta exposa que una regidora de l’oposició sol·licita:  
 

“1.- Les altes i baixes del padró municipal durant l'any 2021 especificant: DNI o NIE, 
adreça i data d'alta o baixa. 
 2.- El certificat de convivència dels habitatges situats al municipi (...)i inclosos a la 
declaració de béns dels regidors/es de l’equip de govern on s'especifiqui: DNI o NIE, 
adreça i data d'alta.  
En cap dels dos casos es demanen els noms de les persones empadronades.” 

 
Al respecte planteja el dubte si s’ha de facilitar a la regidora la informació del padró 
sol·licitada en relació amb els regidors i regidores de l’equip de govern.  
 
Analitzada la consulta, que s’acompanya de la petició efectuada per la regidora, vista la 
normativa vigent aplicable, d’acord amb l’informe de l’Assessoria Jurídica, emeto el dictamen 
següent: 
 
 
 

I 
 

(...) 
 

II 
 
L’article 4.1) del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament i del Consell Europeu, de 27 
d’abril de 2016, General de Protecció de Dades (en endavant, RGPD)), defineix les dades 
personals com “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” (article 4.1) RGPD). 
 
En el cas que es planteja en la consulta la sol·licitud de la regidora especifica que en cap 
cas es vol accedir als noms i cognoms de les persones empadronades, però sol·licita 
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respecte d’aquestes, el DNI o NIE, adreça i data d'alta o baixa. D’acord amb la definició de 
l’RGPD la informació que se sol·licita, són dades personals sotmeses al règim de l’RGPD.  
 
La comunicació d’aquestes dades és un tractament de dades personals, entès com a 
“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” 
(article 4.2 RGPD). 
 
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, els apartats c) i e) disposen que el tractament serà lícit si “es necesario para el 
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento” i “ 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”, 
respectivament. 
 
Tal com es desprèn de l’article 6.3 de l’RGPD i recull expressament l’article 8 de Llei 
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets 
digitals (LOPDGDD), el tractament de dades només podrà considerar-se fonamentat en 
aquestes bases jurídiques de l’article 6.1.c) i e) de l’RGPD quan així ho estableixi una norma 
amb rang de llei. 
 
Per la seva part, l’article 86 de l’RGPD disposa que “los datos personales de documentos 
oficiales en posesión de alguna autoridad pública 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 regulació i garantia de l’accés públic a documents en poder de les autoritats públiques o 
organismes públics es regula al nostre ordenament jurídic a la Llei 19/2014, del 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (en endavant, LTC), 
la qual reconeix a les persones, a títol individual o en nom i representació d’una persona 
jurídica legalment constituïda, el dret d’accés a la informació pública, entenent-se com a tal 
“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” (article 
2.b) i 18 LTC). En termes similars es pronuncia la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern (en endavant, LT), en els seus 
articles 12 (dret d’accés a la informació pública) i 13 (informació pública). 
 
Per la seva part, la disposició addicional primera de l’LTC, en el segon apartat, preveu 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”.  
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En el cas que ens ocupa, en què es planteja la consulta d’una regidora a determinada 
documentació que consta en el Padró municipal d’habitant, resulten d’aplicació les 
disposicions que estableix la legislació del 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). 
 
 

III 
 

Aquesta Autoritat ha tingut ocasió d’analitzar amb anterioritat el dret d’accés dels regidors a 
la informació de què disposa llur corporació necessària per a l’exercici de les funcions que 
els corresponen, independentment que es trobin en l’equip de govern o bé en l’oposició 
(entre d’altres, en els dictàmens CNS 29/2018 o CNS 2/2021, així com als informes IAI 
48/2019, IAI 2/2019 o IAI 3/2020 disponibles al web apdcat.cat).  
 
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”. 
 
En el mateix sentit es pronuncia el TRLMRLC, en disposar, en el seu article 164.1, que “tots 
els membres de les corporacions locals tenen dret a obtenir (...) tots els antecedents, les 
dades o les informacions que són en poder dels serveis de la corporació i són 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 necessàries per a l’exercici de les seves funcions, de 
conformitat amb jurisprudència reiterada sobre aquesta qüestió (SSTS 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).  
 
Ara bé, això no vol dir que aquest dret dels regidors sigui un dret absolut. Si entra en 
conflicte amb altres drets caldrà 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 
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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 dades 
personals (article 18.4 CE).  
  
Atès que l’exercici del dret d’accés de la regidora podria comportar una limitació del dret 
fonamental a la protecció de dades personals, 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 i els termes de la sol·licitud que ha presentat la 
regidora a l’Ajuntament, la finalitat pretesa, i si aquesta informació és necessària per assolir 
la dita finalitat o requereix una especial protecció. 
 
 

IV 
 
En la seva sol·licitud la regidora demana informació relativa al Padró municipal d’habitants, 
en concret “.- Les altes i baixes del padró municipal durant l'any 2021 especificant: DNI o 
NIE, adreça i data d'alta o baixa. 2.- El certificat de convivència dels habitatges situats al 
municipi (...) i inclosos a la declaració de béns dels regidors/es de l’equip de govern on 
s'especifiqui: DNI o NIE, adreça i data d'alta”.  
 
Per tant, es demana, per una banda les altes i baixes al padró municipal durant l’any 2021 i 
per una altra el certificat de convivència dels habitatges situats la municipi que 
corresponguin als inclosos a la declaració de béns dels regidors i regidores de l’equip de 
govern i respecte d’aquests s’indiqui el DNI o NIE, adreça i data d’alta o baixa. 
 
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 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, que defineix el Padró municipal 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 
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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.” 

 
La inscripció en el Padró municipal contindrà com a obligatòries les dades següents: nom i 
cognoms, sexe, domicili habitual, nacionalitat, data i lloc de naixement, número del 
document d’identitat (o, pels estrangers, la tarja de residència o número del document 
acreditatiu de la seva identitat), certificat o títol escolar o acadèmic, i, finalment, aquelles 
dades que puguin ésser necessàries per a l’elaboració dels censos electorals, sempre que 
es respectin els drets fonamentals (article 16.2 LRBRL).  
 
L’article 17.1 de l’LRBRL disposa que “la formación, mantenimiento, revisión y custodia del 
Padrón municipal corresponde al Ayuntamiento, de acuerdo con lo que establezca la 
legislación del Estado. (…). ” 
 
En relació amb l’expedició de certificats d’empadronament, l’article 61 del Reglament de 
Població i Demarcació de les Entitats Local (RPDTEL), aprovat pel Reial decret 1690/1986, 
de 11 de juliol, estableix el següent: 
 

“Las certificaciones a que se refiere el artículo 53.1 del presente Reglamento serán 
expedidas por el Secretario del Ayuntamiento o funcionario en quien delegue, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 204 y 205 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado 
por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre. (...)” 

 
Així doncs, els Ajuntaments són els encarregats de gestionar el Padró Municipal i d’expedir 
o emetre els corresponents certificats als efectes d’acreditar la residència o domicili habitual 
de les persones empadronades en un domicili. 
 
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.”  

  
Per altra banda, 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 
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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.” 

  
En base a aquestes previsions, aquesta Autoritat ve considerant (entre d’altres, CNS 9/2013, 
CNS 67/2015, CNS 46/2016, CNS 12/2017 o CNS 39/2018) 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, citada)-, 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 de residència o domicili 
resulta rellevant.  
 
En línia amb aquest criteri, per tant, també es pot admetre que els regidors, com a part 
integrant de l’ajuntament (article 19.1 LRBRL), han 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)). 
 
Accés que, d’acord amb el principi de minimització de dades (article 5.1.c) RGPD), (“los 
datos personales serán adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los 
fines para los que son tratados”), s’haurà de referir només a les dades personals que siguin 
necessàries per donar resposta satisfactòria al dret legítim exercit pels regidors.  
 
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.  
 
En el cas que ens ocupa, la regidora no indica altres motius que es puguin tenir en 
consideració en la ponderació de drets més enllà del control i fiscalització de l’actuació dels 
òrgans de govern que està implícita en la seva actuació com a regidora. En aquest sentit 
s’ha de tenir en consideració la necessitat pròpia dels regidors d’una corporació municipal 
d’estar degudament informats per dur a terme la seva funció de control de l’activitat de 
l’equip de govern.  
 
El control de la gestió del Padró, amb l’objectiu de comprovar-ne l’evolució, pot justificar 
l’accés de la regidora a determinada informació sobre les variacions ocorregudes en el 
Padró municipal. Ara bé, a aquest efecte, i d’acord amb el principi de minimització, seria 
suficient que es facilités una relació desglossada de les altes i baixes del Padró ocorregudes 
en el període especificat en què s’indiqués, per a cada alta i baixa, la data en què s’ha 
produït i el motiu a què respon.  
 
La sol·licitant indica que no es demana el nom de les persones afectades, però en qualsevol 
cas, demana el número de DNI o NIE, l’adreça i la data d'alta o baixa. És a dir, tot i que no 
es demani el nom i cognoms, la dada relativa a l’adreça o el núm. de DNI pot permetre 
identificar fàcilment les persones afectades. 
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Malgrat això, s’ha de dir que per a aquesta finalitat de control de l’evolució del Padró seria 
suficient que es facilitessin les altes i baixes de manera anònima (considerant 26 RGPD) 
sense indicar ni el nom i cognoms, ni el número de DNI o l’adreça de les persones 
empadronades, ni cap altra dada que permeti relacionar la informació amb persones 
identificades o identificables. Aquesta opció, que pot incloure les dates de les altes i baixes, 
ja permetria un primer nivell de control sobre l’evolució del padró municipal d’habitants. 
 
Això permetria donar resposta, en aquests termes, al primer punt de la sol·licitud 
d’informació, en la mesura que en la informació inclosa a la consulta formulada a aquesta 
Autoritat no s’han inclòs altres elements que permetin fer una ponderació més acurada de la 
necessitat de l’accés general a les dades d’altes i baixes del Padró municipal que pugui 
permetre la identificació de les persones afectades. Aquesta identificació podria estar 
justificada, per exemple, en el cas que es volgués comprovar que no s’està produint cap 
irregularitat o frau en la gestió d’aquest registre en relació amb determinades altes o baixes. 
    
En aquest sentit, en el punt segon de la sol·licitud també es demana “El certificat de 
convivència dels habitatges situats al municipi (...) i inclosos a la declaració de béns dels 
regidors/es de l’equip de govern on s'especifiqui: DNI o NIE, adreça i data d'alta.”. 
 
En aquest cas ja no es tracta d’una sol·licitud referida al conjunt de la població que ha 
experimentat algun canvi d’alta o baixa al Padró, sinó referida a un col·lectiu concret com 
són els regidors que formen part de l’equip de govern. Això posa de manifest que el que es 
pretén fer és un control, precisament de la situació dels membres de l’equip de govern pel 
que fa a la seva inscripció en el padró municipal.  
 
Escau recordar que, d’acord amb la normativa vigent, el padró municipal d’habitants 
constitueix la base del cens electoral (article 16 LBRL i articles 65 i 66 del RPDTEL). 
 
Si bé la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (LOREG) no 
estableix la  residència en el municipi com un requisit per a la elegibilitat en les eleccions 
municipals, des del punt de vista de control polític i de transparència pot ser rellevant accedir 
a aquesta informació.  

En la mesura que les dades personals que seran objecte de comunicació són referides als 
electes locals, atesa la rellevància d’aquesta informació en relació amb la transparència de 
l’actuació dels càrrecs públics i la seva relació amb el municipi i, ateses les expectatives de 
privacitat més limitades que poden tenir les persones que exerceixen càrrecs públics, no 
resultaria proporcionat limitar l’accés a aquestes dades, que permeten tenir coneixement de 
la vinculació d’un càrrec electe amb el municipi on exerceix el seu càrrec. Ara bé, d’acord 
amb el principi de minimització sembla suficient facilitar el nom i cognoms dels regidors, 
sense indicar el seu número de DNI o NIE, ni la seva adreça. 
 
En canvi, no resulta adequat a la normativa de protecció de dades el lliurament de la 
informació relativa als certificats de convivència dels regidors que es demana. Els certificats 
de convivència contenen informació de totes les persones inscrites en un mateix domicili 
(art. 8.1.1 de la Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Sotssecretaria, per la qual es publica 
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). Per tant, respecte dels 
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habitatges declarats pels regidors i regidores que formen part de l’equip de govern, els 
certificats de convivència contindran informació no només del regidor o regidora sinó també 
de terceres persones empadronades en aquell domicili. Facilitar aquesta informació 
comporta una greu ingerència en el dret a la protecció de dades d’aquestes persones que no 
estaria justificada per la finalitat de l’accés. 
 
Per tant, es pot concloure que en el cas que ens ocupa, en el qual més enllà del control de 
l’actuació municipal, no s’han exposat en formular la consulta altres motius que puguin 
justificar una ingerència en aspectes de la privacitat dels càrrecs electes i de les persones 
amb les quals conviuen que afecten d’una manera més intensa la seva vida personal, no es 
considera adequat a la normativa de protecció de dades facilitar l’accés als certificats de 
convivència requerits per la regidora municipal.  
 

 
Conclusió 
 
La normativa de protecció de dades no impedeix l’accés de la regidora a la informació sobre 
les altes i baixes del Padró ocorregudes en el període especificat, incloent la data d’alta o 
baixa, sense que, a la vista del que s’exposa a la consulta, resulti justificat incloure el nom i 
cognoms, ni el número de DNI o l’adreça de les persones empadronades, ni cap altra dada 
que permeti relacionar la informació amb persones identificades o identificables. 
 
Pel que fa als regidors i regidores de l’equip de govern es poden identificar amb el seu nom i 
cognoms indicant la data en que s’ha produït l’alta o baixa, però no seria ajustat a la 
normativa de protecció de dades facilitar l’accés als certificats de convivència. 
 
 
 
Barcelona, 20 de gener de 2022     


