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42.20 Nota informativa 

 
NOTA INFORMATIVA RELATIVA AL DECRET LLEI 48/2020, D'1 DE DESEMBRE, DE MESURES DE 

CARÀCTER ORGANITZATIU EN L'ÀMBIT SANITARI, SOCIAL I DE SALUT PÚBLICA PER FER FRONT 

A LA CRISI SANITÀRIA PROVOCADA PER LA COVID-19 I DE MODIFICACIÓ DEL DECRET LLEI 30/2020, 

DE 4 D'AGOST, I DEL DECRET LLEI 41/2020, DE 10 DE NOVEMBRE. 

 

En data 3 de desembre de 2020 s’ha publicat al DOGC núm. 8286 el Decret Llei 48/2020, d'1 de desembre, de 

mesures de caràcter organitzatiu en l'àmbit sanitari, social i de salut pública per fer front a la crisi sanitària 

provocada per la COVID-19 i de modificació del Decret Llei 30/2020, de 4 d'agost, i del Decret Llei 41/2020, 

de 10 de novembre. 

 

Degut a l’increment de les gestions i tasques dels professionals del sector sanitari i social, es prenen les mesures 

per reordenar alguns circuits i tasques per tal de facilitar als professionals la seva tasca. 

 

 S’habilita als infermers i les infermeres adscrits a l’ICAM per accedir a les històries clíniques en processos 

d’incapacitat temporal en tràmit per a què puguin donar suport al personal mèdic avaluador.  

 

 Es preveu que les entitats titulars i les entitats gestores dels serveis socials (de caràcter residencial, llars 

residències i llars amb suport de gent gran, persones amb discapacitat o problemàtica derivada de malaltia 

mental) hauran de posar a disposició del Departament de Salut les dades identificatives i de contacte 

necessàries del personal que hi treballa, ja sigui propi, extern o col·laborador, per fer la gestió i seguiment 

de proves de diagnòstic de la COVID-19. Aquestes dades s’integraran en el tractament “Web dades Covid”, 

del qual n’és titular el Departament, per exercir competències de vigilància i control de la salut pública. El 

Departament comunicarà a la persona responsable de la residència/establiment dels diagnòstics positius 

per tal que pugui prendre les mesures oportunes.  

 
Aquestes previsions seran vigents mentre es mantingui activat el Pla d’actuació del PROCICAT per emergències 

associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc.  

 

 Els centres i serveis sanitaris autoritzats per a l’administració de vacunes de malalties immunoprevenibles 

hauran de posar a disposició del Departament de Salut les següents dades, que s’integraran al “Registre 

de vacunació de Catalunya”: 

- Les dades de les persones a les quals s’administren. 

- Les dades d’administració: professional que l’administra, identificació del centre, antigen, data 

d’administració, lot, producte subministrat, laboratori fabricant i codi nacional de producte i altres que 

se’n puguin establir.  

 

Per al cas de la vacuna contra la COVID-19, s’haurà de deixar constància de la no vacunació, incloent: 

- No subministrament per lliure decisió de la persona/representant legal. 

- No subministrament per existència de contraindicacions (temporal o indefinida). 

- No subministrament per trobar-se en situació d’immunitat.  

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=888028&language=ca_ES
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La posada a disposició de les dades anteriorment esmentades es realitzarà: 

- Centres i serveis sanitaris SISCAT: sistemes d’informació propis i a la història clínica compartida. 

- Centres i serveis no integrants del SISCAT: en un període no superior a 5 dies des de la vacunació, 

als mitjans posats a disposició pel Departament. En el cas d’actuacions relacionades amb la vacuna 

contra la COVID-19, les dades s’han d’incorporar en el termini de 24h.  

En aquest cas, la informació sobre la vacuna s’incorpora a la historia clínica amb consentiment exprés 

del pacient/representant legal, en ambdós supòsits. S’haurà de trametre pel centre el document de 

consentiment a la Secretaria de Salut Pública del Departament per fer efectiva la incorporació.  

 

 Es preveu un mecanisme similar per al tractament de les dades relatives a les dades de l’alumnat, personal 

docent, personal d’administració i serveis, personal d’atenció educativa i altre personal extern per a l’àmbit 

educatiu i que s’integraran en el tractament “Cens Covid19 salut-escola”.  

 

 

Barcelona, 3 de desembre de 2020 


