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Disposicions

ORDRE

IRP/16/2010, de 18 de gener, per la qual es crea el itxer denominat Fitxer de 
dades mèdiques de vigilància de la salut del Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació.

L’article 20 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal, estableix que la creació dels fitxers de les administracions 
públiques únicament es podrà preveure mitjançant disposició general publicada al 
diari oficial corresponent.

El Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, creat pel Decret 
421/2006, de 28 de novembre, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de 
competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
requereix per a l’exercici de les seves funcions tractar les dades de caràcter personal 
i de salut de les persones que treballen o presenten serveis al Departament d’Interior, 
Relacions Institucionals i Participació.

La disposició addicional 3a de la Llei 5/2002, de 19 d’abril, de l’Agència Catalana 
de Protecció de Dades, estableix que els consellers o les conselleres de la Generalitat, 
dins l’àmbit de les competències respectives, resten habilitats/ades per a la creació, 
mitjançant una Ordre, dels fitxers que siguin pertinents.

En conseqüència, atès l’article 20 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desem-
bre, de protecció de dades de caràcter personal, de conformitat amb la disposició 
addicional 3a de la Llei 5/2002, de 19 d’abril, de l’Agència Catalana de Protecció de 
Dades, vist l’informe de l’Agència Catalana de Protecció de Dades i d’acord amb el 
dictamen de la Comissió Jurídica Assessora,

ORDENO:

Article 1
Es crea el fitxer de dades de caràcter personal que es denomina Fitxer de dades 

mèdiques de vigilància de la salut del Departament d’Interior, Relacions Institu-
cionals i Participació.

Article 2
El Fitxer de dades mèdiques de vigilància de salut és gestionat per la Direcció 

de Serveis del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació i se 
subjecta a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal, així com a la Llei 5/2002, de 19 d’abril, de l’Agència Catalana de 
Protecció de Dades, i a la resta de normativa aplicable.

Article 3
A l’annex d’aquesta Ordre s’estableix la denominació del fitxer, la seva finalitat i 

usos previstos, les persones i col·lectius afectats o obligats a subministrar les dades 
de caràcter personal, el procediment de recollida de dades, l’estructura bàsica del 
fitxer, la descripció del tipus de dades de caràcter personal que contenen, les ces-
sions de dades, les transferències internacionals, el sistema de tractament, l’òrgan 
administratiu responsable del fitxer, el servei o unitat administrativa davant del qual 
es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com, les 
mesures de seguretat amb indicació del nivell de seguretat exigible.

Article 4
L’òrgan responsable del fitxer ha d’adoptar les mesures tècniques, de gestió i 

organitzatives necessàries per tal de garantir la confidencialitat, la seguretat i la 
integritat de les dades, així com les mesures necessàries destinades a fer efectius 
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els drets de les persones afectades reconeguts a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, a l’article 31 de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya i a la resta de normativa d’aplicació.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 18 de gener de 2010

JOAN SAURA I LAPORTA

Conseller d’Interior,
Relacions Institucionals i Participació

ANNEX

Nom del itxer:
Fitxer de dades mèdiques de vigilància de la salut del Departament d’Interior, 

Relacions Institucionals i Participació.

Finalitat del itxer i usos previstos:
La finalitat del fitxer és la de gestionar les dades de salut laboral, als efectes 

preventius i de vigilància, de les persones que presten serveis al Departament. 
Els usos previstos del fitxer es concreten en la realització de reconeixements im-
prescindibles per avaluar els efectes de les condicions de treball sobre la salut dels 
treballadors, la verificació de l’estat de salut del treballador pel cas que pogués 
constituir un perill per a la seva persona, per als altres treballadors o per a altres 
persones relacionades amb ell dins l’àmbit professional o quan així ho estableixi 
una disposició legal en relació amb la protecció de riscos específics i activitats 
d’especial perillositat. Igualment, existeixen finalitats històriques, estadístiques 
i científiques, i la de facilitar dades per a la realització d’estadístiques, estudis i 
informes de gènere.

Persones o col·lectius afectats:
Personal del Departament o que presten serveis al Departament d’Interior, Re-

lacions Institucionals i Participació.

Procediment de recollida de les dades de caràcter personal:
Les dades seran recollides del mateix interessat/ada i seran proporcionades 

mitjançant comunicacions de la Subdirecció de Recursos Humans, així com de 
la realització de les diferents exploracions, anàlisis i proves clíniques que derivin 
de les revisions mèdiques. Es farà efectiu el dret d’informació de l’article 5 de la 
LOPD, mitjançant el corresponent imprès.

Estructura bàsica del itxer i descripció dels tipus de dades de caràcter perso-
nal:

Dades identificatives: nom i cognoms; DNI/NIE; adreça, telèfon i correu electrònic; 
codi postal; població; província; telèfon; fax; número de la Seguretat Social.

Dades de situació personal: sexe; estat civil; data naixement; edat; marques 
físiques.

Dades acadèmiques i professionals: experiència professional.
Dades de circumstàncies socials: aficions i estils de vida.
Dades d’ocupació laboral: tipus de contracte; codi de treballador/a; cos; escala; 

categoria; grau; lloc de treball; historial laboral; data inici categoria; data ingrés 
empresa; codi extern categoria.

Dades mèdiques: estat de salut.
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Cessions de dades de caràcter personal:
Es preveuen cessions a altres administracions públiques de forma anònima, amb 

finalitats històriques, estadístiques o científiques o per solucionar una urgència que ho 
requereixi, o per fer estudis epidemiològics en els termes de la legislació vigent.

Transferències internacionals de dades previstes a països tercers:
No es preveuen transferències.

Sistema de tractament utilitzat:
Automatitzat.

Òrgan administratiu responsable del itxer:
Direcció de Serveis del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Par-

ticipació.

Servei o unitat administrativa davant la qual es pot exercir el dret d’accés, recti-
icació, cancel·lació i oposició:

Unitat de Vigilància de la Salut del Servei de Prevenció de Riscos laborals de 
la Direcció General de Serveis, passeig de Sant Joan, 43, 08009 Barcelona o a 
interior@gencat.cat.

Nivell de seguretat:
Nivell alt.

(10.014.114)
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