
 

 
 

En el marc del Reglament General de Protecció de Dades 
 

Un nou codi de conducta dotarà a les entitats sanitàries 
de la seguretat de complir amb la normativa en 

protecció de dades  
 

 L'Agència Catalana de Protecció de Dades, autoritat competent i amb capacitat 
sancionadora per al sector públic a Catalunya, ha aprovat el Codi de Conducta 
del CSC que permetrà a les entitats del sector salut i social que s'adhereixin tenir 
la seguretat de complir amb la normativa vigent en protecció de dades 

 
 Els associats al CSC ja poden accedir a aquest Codi de Conducta i iniciar els 

tràmits per la valoració dels criteris i posterior adhesió al codi 
 

 Aquelles entitats sanitàries que compleixin amb tots els criteris establerts al Codi 
de Conducta del CSC comptaran amb un segell que certificarà la seva adhesió 

 
Barcelona, 22 de desembre del 2020.- El nou Reglament General de Protecció de 
Dades (RGPD) va capgirar tota la normativa en aquest àmbit, ara el Consorci de Salut 
i Social de Catalunya (CSC) ha creat un Codi de Conducta que permetrà a totes les 
entitats sanitàries i socials que s'adhereixin tenir la seguretat que estan complint amb 
la normativa en l'àmbit de protecció de dades. L'Agència Catalana de Protecció de 
Dades de Catalunya (APDCAT), que és l'autoritat competent i amb capacitat 
sancionadora a Catalunya, ja ha aprovat el codi del CSC. Per tant, aquelles 
organitzacions que compleixin els requisits que exigeix el codi del CSC podran tenir 
també la tranquil·litat de saber reduït el seu risc d’enfrontar-se a una sanció ja que 
disposaran d’un element més per demostrar que compleixen amb la normativa vigent. 
A més, les entitats que s'hi adhereixin tindran un segell que certificarà la seva adhesió, 
un segell que podran publicar a la seva pàgina web o altres canals digitals, així com 
als propis centres, per tal que els usuaris i pacients d'aquell centre sàpiguen que 
s'estan protegint les seves dades amb total seguretat. L’adhesió al Codi de Conducta 
suposarà també la supervisió per part d’un òrgan específic que vetllarà per garantir el 
compliment normatiu per part de les entitats adherides. 
 
Per al cap de l'Àrea de Protecció de Dades del CSC, Roc Mas, aquest codi "permet 
dotar al centre sanitari o hospital d’uns criteris específics clars que serveixin de guia de 
bones pràctiques i que, al mateix temps, garanteixin en l’àmbit del tractament de dades 
de salut uns estàndards de seguretat i un estricte compliment de la legislació". Mas 
també recorda que aquest Codi de Conducta està "creat i pensat específicament pel 
sector sanitari, tenint en compte les particularitats concretes del sector així com les 
seves principals problemàtiques pel que fa a les dades". Els associats al CSC ja poden 
sol·licitar l'adhesió al Codi de Conducta del CSC i així s'iniciarà la valoració per part de 
l’Òrgan de Supervisió del Codi de Conducta del CSC per tal d'aconseguir que l’abans 
possible es compleixin els requisits i dotar-los amb el segell corresponent. Amb 
aquesta iniciativa, el CSC vol ajudar als seus associats a complir amb la normativa 
d’una manera més àgil i dotar-los també de més seguretat perquè la seva tasca 
assistencial compti amb uns elevats estàndards de protecció de dades que generin 
confiança en els seus pacients i usuaris.  
 
 
Referència al sector 
El Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) és una entitat pública de caràcter local i base 
associativa, fundada el 1983, que té el seu origen en el moviment municipalista. El CSC, 



 

referència al sector i amb una clara vocació de servei, té com a missió: impulsar models de 
salut i social excel·lents i sostenibles per millorar la qualitat de vida de les persones, oferint 
serveis d'alt valor afegit als seus associats. Així, el CSC vol ser el principal referent pel 
coneixement i capacitat de cooperació, influència i anticipació davant els nous reptes del 
sistema de salut i social. Tots els associats al CSC són entitats públiques i/o privades sense 
ànim de lucre. 
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