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33.20 Nota informativa
NOTA INFORMATIVA RELATIVA A LA RESOLUCIÓ DE 13 D’OCTUBRE DE 2020, DE LA
SUBSECRETARIA, PER LA QUAL ES PUBLICA L’ACORD ENTRE EL MINISTERI D’ASSUMPTES
ECONÒMICS I TRANSFORMACIÓ DIGITAL I EL MINISTERI DE SANITAT, SOBRE L’APLICACIÓ
“RADAR COVID”.
En data 15 d’octubre de 2020 s’ha publicat al BOE núm. 273 la Resolució de 13 d’octubre de 2020, de la
Subsecretaria, per la qual es publica l’Acord entre el Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació
Digital i el Ministeri de Sanitat, sobre l’aplicació “Radar COVID”.
L’objecte d’aquesta resolució és delegar en la Secretaria General d’Administració Digital (SGAD) les
competències de disseny, desenvolupament, implantació i evolució de l’aplicació “Radar COVID”, així com la
competència per subscriure amb les Comunitats i Ciutats Autònomes els convenis de col·laboració
corresponents per a l’adhesió d’aquests a l’ús de l’aplicació.


De la delegació de competències es desprenen una sèrie d’obligacions en relació amb el manteniment
de l’aplicació, la publicació del codi font del sistema, el suport a l’operació del sistema i la gestió de la
infraestructura associada, el suport i l’atenció als usuaris i CCAA i ciutats autònomes i la seva integració
amb el sistema europeu d’intercanvi de contactes.



Així mateix, s’estableixen les condicions mínimes que ha de complir la SGAD en relació amb els
convenis de col·laboració que signi amb les CCAA i ciutats autònomes. En aquests convenis, el Ministeri
de Sanitat i la Conselleria competent en matèria de sanitat de la comunitat o ciutat autònoma de què es
tracti, es configuraran com a responsables del tractament de dades personals i la SGAD com a
encarregat del tractament.



Es preveu la participació de la Secretaria General de Salut Digital, Informació i Innovació del Sistema
Nacional de Salut i la seva Direcció General de Salut Digital i Sistemes d’Informació per al SNS per a
col·laborar amb la SGAD i les conselleries corresponents per a la correcta implantació i
desenvolupament de l’aplicació, per vetllar pel seu correcte funcionament, el seguiment permanent dels
resultats del sistema per traslladar-los a les autoritats de les AAPP, l’impuls de mesures per a la correcta
execució i l’impuls dels acords necessaris en el sí del Consell Interterritorial del SNS.



Se li atribueixen, dins de les competències cedides, les facultats de contractació en els termes de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.



S’establirà una comissió de seguiment entre les parts implicades a l’acord per mantenir-se mútuament
informades i poder resoldre incidències i/o discrepàncies que puguin sorgir en la interpretació i
compliment de l’Acord.



Es preveu una vigència de dos anys, prorrogables fins a un màxim de quatre. El règim jurídic aplicable
és el pactat en l’Acord per les parts i supletòriament, el que s’estableix a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre,
ja que els acords interministerials no es preveuen a l’article 47 d’aquesta llei.

Barcelona, 15 d’octubre de 2020

