73.20 Circular Informativa
COMUNICACIÓ DE DADES DEL PERSONAL DE DISPOSITIUS DE CARÀCTER
RESIDENCIAL AL DEPARTAMENT DE SALUT
El DOGC núm. 8286, de 3 de desembre, publica 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, que ha entrat en vigor el mateix dia de la seva
publicació.
Aquest decret llei estableix que les entitats titulars i les entitats gestores dels serveis socials de
caràcter residencial, llars residència i llars amb suport de gent gran, de persones amb
discapacitat física o intel·lectual o problemàtica derivada de malaltia mental que formen part del
sistema català de serveis socials, han de posar a disposició del Departament de Salut les dades
d’identificació i de contacte necessàries del personal propi i extern que treballa o hi col·labora
(voluntaris per exemple) per fer el seguiment de les proves de diagnòstic de la COVID-19.
La finalitat de la cessió d’aquestes dades del personal, que no és altra que la

gestió i el

seguiment de les proves diagnòstiques, està doblement emparada als efectes del tractament de
dades autoritzat per la legislació de protecció de dades de caràcter personal: per una norma de
rang legal i per l’interès públic.
El Departament de Salut haurà de comunicar al responsable del dispositiu residencial, el resultat
de les proves diagnòstiques de la COVID-19 per tal que pugui adoptar les mesures pertinents
d’acord amb els protocols establerts. A aquests responsables se’ls imposa un deure de
confidencialitat sobre la informació de salut de dit personal a la que tingui accés, fins i tot desprès
de finalitzar la situació d’emergència sanitària.

Barcelona, 3 de desembre de 2020.
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