
 

  

DOCUMENT DE CESSIÓ DE DADES 
 

L’evolució de la Covid19 i el seu impacte sobre el sistema de salut aconsella adoptar en cada 
moment aquelles decisions que siguin més favorables per combatre la malaltia i afavorir la salut 
dels nostres conciutadans.  
 
L’alcalde o alcaldessa és la màxima autoritat de protecció civil al municipi (article 40.1, apartat a) 
de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya), i ha d’aplicar les mesures que 
corresponguin per protegir  la salut de la població. Aquesta funció li fa indispensable disposar de 
la informació necessària per: 
 
- Donar suport a les persones del seu municipi que puguin tenir necessitats de qualsevol tipus. 
 
- Fer seguiment de les mesures d’aïllament.  
 
- Transmetre les recomanacions i les instruccions que hagin establert les autoritats sanitàries. 
 
Per aquest motiu, els professionals de l’equip d’atenció primària els facilitaran la informació 
que necessitin, tenint en compte que cal que es responsabilitzin del dret a la confidencialitat 
de les dades clíniques individuals, amb les responsabilitats que es puguin derivar d’un ús 
inadequat d’aquestes. 
 
Aquest trasllat d’informació queda emparat en el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament i del 
Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), que permet el 
tractament de dades personals de salut sense el consentiment de l’interessat en situacions 
d’interès públic en l’àmbit de la salut pública. En aquest, el RGPD conté les regles necessàries per 
permetre legítimament el tractament de dades personals en situacions d’emergència sanitària. 
En conseqüència, la protecció de dades no ha de limitar l’efectivitat de les mesures que s’adoptin 
per part de les autoritats públiques i en especials les sanitàries, amb la finalitat de fer front a la 
pandèmia.  
 
Per al tractament de dades de salut no és suficient amb que existeixi una base jurídica de l’article 
6 RGPD, sinó que d’acord amb l’article 9.1 i 9.2 del RGPD existeixi una circumstància que aixequi 
la prohibició al tractament de les dades de categoria especial, com són les de salut. Així doncs, 
s’haurà d’anar a buscar els epígrafs del art. 9.2 RGPD:  
 

- Lletra b) el tractament és necessari per complir obligacions i per exercir els drets 
específics del responsable del tractament o de l'interessat, en l'àmbit del dret laboral i de 
la seguretat i la protecció social. 

- Lletra g) que fa referència a l’interès públic essencial. 
- Lletra i) on es fa referència a l’interès públic en l’àmbit de la salut pública, com la 

protecció davant amenaces transfrontereres greus per la salut, sobre la base del Dret de 
la Unió o dels Estats Membres que estableixin mesures adequades i específiques per 
protegir els drets i llibertats de l’interessat, en particular el secret professional.  
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Per últim, cal afegir que els tractaments de dades personals, tot i estar en situacions 
d’emergència sanitària, s’han de seguir tractant de conformitat amb la normativa de protecció 
de dades personals (RGPD i Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades 
Personals i Garantia dels drets digitals), i per tant li son d’aplicació els seus principis, i entre ells el 
de tractar les dades amb licitud, lleialtat i transparència, limitació de la finalitat (en aquest cas, 
salvaguardar els interessos de les persones en situació de pandèmia), principi d’exactitud i el 
principi de minimització de dades. Sobre aquest últim, es fa referència expressa a que les dades 
tractades hauran de ser exclusivament limitades a les necessàries per a la finalitat pretesa, sense 
que pugui estendre dit tractament a altres dades personals no necessàries per la finalitat. 

 
Per deixar constància d’aquesta responsabilitat l’alcalde/alcaldessa en l’ús adequat de les dades 
clíniques individuals, d’acord amb els principis de la normativa reguladora de la protecció de 
dades personals, es disposa a signar aquest document: 
 
 
NOM I COGNOMS 
 
DNI  
 
Data 
 
 
 
 
 
SIGNATURA 
 
 
 

 

 

 

 


