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Decret
Decret del 15-4-2020 que regula el fitxer de dades personals en relació amb les persones sospitoses 
d’infecció per SARS-CoV-2.

Decret que regula el fitxer de dades personals en relació amb les persones sospitoses d’infecció per SARS-
CoV-2, diagnosticades d’infecció per SARS-CoV-2 i les persones aïllades segons el protocol d’actuació per 
evitar la propagació del SARS-CoV-2.

L’article 30 de la Llei qualificada 15/2003, del 18 de desembre, de protecció de dades personals estableix, 
entre d’altres, que la creació, modificació o supressió de fitxers de naturalesa pública s’ha de dur a terme 
mitjançant una norma de creació, que ha de ser aprovada per l’entitat pública responsable del seu tracta-
ment, i que ha de ser publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra abans de la creació, la modificació 
o la supressió del fitxer.

En conseqüència, a fi de fer efectiu el mandat legal anteriorment esmentat, i per tal de garantir la màxima 
transparència en el tractament de dades de caràcter personal, i assegurar així als ciutadans l’exercici dels 
seus drets legítims, el Govern, en la sessió del 15 d’abril del 2020, a proposta del ministre de Salut, aprova 
aquest Decret amb el contingut següent:

Article 1
Es crea el fitxer de dades personals denominat “Fitxer de dades de les persones sospitoses d’infecció per 
SARS-CoV-2, diagnosticades d’infecció per SARS-CoV-2 i les persones aïllades segons el protocol d’actuació 
per evitar la propagació del SARS-CoV-2” amb les característiques que es descriuen en l’annex d’aquest 
Decret, i que estan subjectes a tots els efectes a la Llei qualificada 15/2003, del 18 de desembre, de pro-
tecció de dades personals.

Article 2
Per al fitxer que es crea, se’n regula el tractament i se n’estableixen: la denominació; la finalitat del trac-
tament del fitxer; les fonts de les quals s’obtindran les dades de caràcter personal; la tipologia de dades 
que contindrà el fitxer; les comunicacions internacionals de dades que es preveu efectuar; la identificació 
d’altres entitats de naturalesa pública amb les quals es preveu intercanviar dades personals a l’efecte de la 
gestió del fitxer; la identificació dels òrgans responsables del fitxer i dels òrgans davant els quals es podran 
exercir els drets d’accés, de rectificació, de supressió i d’oposició; una descripció genèrica de les mesures 
tècniques i d’organització que s’apliquin al tractament del fitxer, d’acord amb l’article 12 de la Llei qualificada 
15/2003, del 18 de desembre, de protecció de dades personals; i, finalment, la persona responsable del 
fitxer de dades personals.

Disposició final
Aquest Decret entra en vigor el mateix dia de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 15 d’abril del 2020

Xavier Espot Zamora 
Cap de Govern

Altres disposicions
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Annex
Denominació: Fitxer de dades de les persones sospitoses d’infecció per SARS-CoV-2, diagnosticades d’infecció 
per SARS-CoV-2 i les persones aïllades segons el protocol d’actuació per evitar la propagació del SARS-CoV-2

Finalitat del tractament del fitxer:

(1) Dur a terme les investigacions epidemiològiques per identificar les persones a qui s’ha d’aplicar una 
mesura d’aïllament en aplicació del procediment d’actuació per evitar la propagació del SARS-CoV-2 i fer 
el seguiment epidemiològic dels casos sospitosos i confirmats d’infecció per SARS-CoV-2.

(2) Coordinar amb la Caixa Andorrana de Seguretat Social la informació de les persones aïllades que no 
han estat identificades pels prestadors de serveis de salut per tramitar les prestacions econòmiques d’in-
capacitat temporal.

(3) Elaborar estadístiques.

(4) Fer estudis epidemiològics.

(5) Aplicar mesures per al control de la infecció per SARS-CoV-2.

Fonts d’obtenció de les dades de caràcter personal: la persona interessada i, eventualment, els seus tutors 
o representants legals, els professionals de la salut, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), la història 
clínica compartida i el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS).

Tipologia de dades: nom, cognoms, edat, sexe, adreça, telèfon, adreça electrònica, professió i situació laboral 
en el marc de la COVID-19, número de la CASS, número identificador administratiu, nom del metge referent 
o del metge que gestiona el cas, dades sobre simptomatologia, factors de risc, tractament, dades sobre 
contactes laborals, socials i familiars, procediments diagnòstics i resultats relacionats amb la COVID-19.

Comunicacions internacionals de dades que es preveu efectuar: només es realitzaran transferències inter-
nacionals per obligació legal, per interès públic o, d’acord amb el consentiment de la persona interessada, 
amb governs o organismes establerts en països amb una protecció equivalent a la del Principat d’Andorra, 
o que requereixin les dades personals per a la prevenció o la diagnosi mèdiques, l’assistència sanitària, la 
prevenció o la diagnosi social, o per a l’interès vital de la persona interessada.

Altres entitats de naturalesa pública amb les quals es preveu intercanviar dades personals: els departaments 
del Govern implicats en el control i la prevenció de la COVID-19, la Caixa Andorrana de Seguretat Social 
i el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària per aconseguir les finalitats establertes de control epidemiològic.

Identificació dels òrgans responsables del fitxer i dels òrgans davant els quals es podran exercir els drets 
d’accés, rectificació, supressió i oposició: Secretaria d’Estat de Salut.

Descripció genèrica de les mesures de seguretat tècniques i d’organització que s’apliquin al tractament 
del fitxer:

a) Tractament automatitzat
- Mesures de control d’accés lògic als fitxers de dades (identificadors i contrasenyes);
- Procediments de còpia de seguretat dels fitxers;
- Procediments de recuperació de les dades en cas de pèrdua dels fitxers;
- Procediments per garantir la confidencialitat de les dades en cas de transmissió per xarxes de tele-
comunicacions.

b) Tractament en paper
- Custòdia en arxiu amb clau.
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