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Informe jurídic en relació amb la proposta de modificació de la lletra b) de 
l’apartat 1 de la disposició addicional quinzena de la Llei 12/2007, d’11 
d’octubre, de serveis socials 
 
 
 
 

Antecedents 
 
Es presenta davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades un escrit en el qual es 
demana que l’Autoritat emeti un informe sobre la proposta de modificació de disposició amb 
número de referència M048, relativa a la modificació de la lletra b) de l’apartat 1 de la 
disposició addicional quinzena de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, per a 
incloure-la a l’Avantprojecte de llei de mesures fiscals i financeres de l’any 2023. 
 
El Projecte s’acompanya de la memòria general i de la memòria d’avaluació d’impacte. 
 
Analitzat el Projecte, vista la normativa vigent aplicable i d’acord amb l’informe de 
l’Assessoria Jurídica, s’informa del següent. 

 
 

Fonaments Jurídics 
 

I 
 
 

(...) 
 
 

II 
 
En data 7 d’octubre de 2021, aquesta Autoritat va emetre un informe amb número de 
referència PD 10/2021 (disponible al web https://apdcat.gencat.cat), en el qual es va 
analitzar la proposta d’inclusió en l’Avantprojecte de llei de mesures fiscals i financeres per 
al 2022 de l’addició d’una nova disposició addicional, la quinzena, a la Llei 12/2007, d’11 
d’octubre de serveis socials.  
 
La proposta que ara es presenta a informe, constitueix una modificació de la redacció de la 
Disposició addicional quinzena, objecte d’aquell informe. 
 
En el moment d’emetre aquest informe, la disposició addicional quinzena de la Llei 12/2007, 
d’11 d’octubre, de serveis socials disposa el següent: 
 
“Comunicació de dades entre els serveis sanitaris i els serveis socials del sistema públic 
 
1. Per tal de garantir l'atenció integral efectiva de les persones ateses per la Xarxa de 
Serveis Socials d'Atenció Pública i els serveis sanitaris del sistema públic, s'habilita la 

https://apdcat.gencat.cat/
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comunicació de dades entre els serveis esmentats, sense el consentiment de les persones 
interessades, en els termes previstos en els apartats següents: 
 
a) S'habiliten els serveis socials per a comunicar als serveis de salut les dades relacionades 
amb les persones ateses per ambdós sistemes, de caràcter identificatiu, de contacte, i 
també les relacionades amb els serveis socials rebuts que puguin tenir repercussió en la 
salut i siguin necessàries per a garantir un procés d'atenció integral i integrada. Poden 
accedir a la informació els professionals sanitaris implicats en el diagnòstic o tractament de 
la persona interessada, degudament acreditats. 
 
b) S'habiliten els serveis de salut per a comunicar als serveis socials les dades 
relacionades amb les persones ateses per ambdós sistemes, de caràcter identificatiu, 
de contacte, i també les dades de llur història clínica que puguin tenir afectació en 
l'autonomia personal –ja sigui per situació de dependència o de discapacitat–, per a 
detectar i intervenir en situacions de risc social que puguin requerir l'activació de 
prestacions socials i que necessitin informació sanitària per a fer-se efectives, i per tal 
de garantir un procés d'atenció integral i integrada. 
 
Poden accedir a la informació els professionals dels serveis socials implicats en el 
seguiment i l'avaluació del ciutadà, degudament acreditats. 
 
2. Les entitats responsables de les comunicacions han d'aplicar les mesures tècniques i 
organitzatives apropiades al caràcter sensible de la informació, per tal de garantir i verificar 
periòdicament la confidencialitat, la integritat, la traçabilitat, la disponibilitat i l'autenticitat de 
la informació, i també l'exercici de drets i el deure d'informar les persones interessades. 
 
La traçabilitat ha de permetre el control dels accessos al sistema d'informació pels perfils 
d'usuaris autoritzats, de la identitat i categoria professional de l'usuari, la data i hora en què 
va tenir lloc l'accés, l'acció realitzada, les dades afectades i el motiu de l'accés. 
 
Les entitats responsables han de facilitar a les persones afectades la consulta de la 
informació sobre la traçabilitat de llurs dades. 
 
3. Els professionals dels serveis socials i sanitaris han de mantenir el deure de secret sobre 
la informació a la qual tinguin accés, fins i tot un cop finida llur vinculació amb l'entitat per a 
la qual presten serveis”. 
 
 

III 
 
D’acord amb el que consta a la documentació tramesa, es pretén modificar la lletra b) de 
l’apartat 1 de la disposició addicional quinzena de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis 
socials per tal de “clarificar l’abast de la comunicació de dades entre la Xarxa de Serveis 
socials d’Atenció Pública i els serveis sanitaris del sistema públic de Salut pel que fa als 
serveis rebuts per les persones ateses entre ambdós sistemes, per tal de delimitar les 
situacions i circumstàncies que s’han de complir per tal de que es pugui fer efectiva la 
comunicació de dades i evitar donar lloca a interpretacions diverses i situacions no sempre 
ben delimitades que condicionin la seva aplicació pràctica”. 
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La proposta presentada pretén modificar la lletra b) de l’apartat 1 de la disposició addicional 
quinzena de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials amb la redacció següent (es 
subratllen les modificacions): 
 
“b) S'habiliten els serveis de salut per a comunicar als serveis socials les dades relacionades 
amb les persones ateses per ambdós sistemes, de caràcter identificatiu, de contacte, i 
també les dades de llur història clínica que puguin tenir afectació en l'autonomia personal –ja 
sigui per situació de dependència o de discapacitat– i per a detectar i intervenir en situacions 
de risc social i/o vulnerabilitat que puguin requerir l'activació de prestacions  socials i que 
necessitin informació sanitària per a fer-se efectives, així com intervencions i actuacions per 
tal de garantir un procés d'atenció integral i integrada. Poden accedir a la informació els 
professionals dels serveis socials implicats en el seguiment i l'avaluació del ciutadà i els 
professionals sanitaris adscrits al sistema de serveis socials implicats en el 
tractament i assistència de la persona interessada, degudament acreditats.” 
 
D’entrada, es valora positivament que l’objectiu de la proposta de modificació de la lletra b) 
de l’apartat 1 de la disposició addicional quinzena de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de 
serveis socials sigui clarificar quins són els supòsits que la normativa habilita a comunicar 
dades d’origen dels serveis de salut als serveis socials, i els professionals que hi poden 
accedir, especialment si s’ha detectat la necessitat de reflectir situacions que es donen a la 
pràctica i que es podrien entendre no incloses, d’acord amb el que manifesta la memòria 
d’avaluació d’impacte tramesa. 
 
Ara bé, des de la perspectiva de la normativa de protecció de dades, cal fer referència a 
determinades qüestions que s’han identificat i que convé clarificar en el text proposat. 
 
Amb caràcter previ, fer notar que en la mesura que de l’estructura del text de la proposta de 
modificació es desprèn que hi ha dues parts -una primera part relativa a les categories de 
dades i finalitats en què s’habilita als serveis de salut la comunicació de dades dels pacients 
als serveis socials, i una segona part on es delimiten els perfils professionals que poden 
accedir a la informació-, l’anàlisi en el present informe seguirà aquesta mateixa estructura. 
 
Respecte de la primera part, és a dir, la relativa a les categories de dades i les finalitats per 
a les quals s’habilita la comunicació de dades dels pacients per part dels serveis de salut als 
serveis socials, el text de la proposta introdueix una conjunció la qual es considera que pot 
induir a entendre que es tracta d’una enumeració, quan això no es desprèn de la informació 
que consta a les memòries trameses amb la consulta. 
 
En particular, fem referència a la modificació que se subratlla en la següent frase: 
 
“S'habiliten els serveis de salut per a comunicar als serveis socials les dades relacionades 
amb les persones ateses per ambdós sistemes, de caràcter identificatiu, de contacte, i 
també les dades de llur història clínica que puguin tenir afectació en l'autonomia personal –ja 
sigui per situació de dependència o de discapacitat– i per a detectar i intervenir en situacions 
de risc social i/o vulnerabilitat que puguin requerir l'activació de prestacions socials i que 
necessitin informació sanitària per a fer-se efectives, així com intervencions i actuacions per 
tal de garantir un procés d'atenció integral i integrada [...]”. 
 
El fet de substituir la coma del text original per una conjunció entre les categories de dades 
habilitades i les finalitats per a les quals s’habilita la comunicació dels serveis de salut als 
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serveis socials no assoleix l’objectiu de la modificació al qual es refereix la memòria 
d’avaluació d’impacte, en la mesura que introdueix una enumeració dues qüestions 
diferents: per una banda les dades afectades (les que puguin tenir afectació en l’autonomia 
personal) i per una altra banda les finalitats per a les quals es poden comunicar (“detectar i 
intervenir en situacions de risc social i/o vulnerabilitat que puguin requerir l'activació de 
prestacions socials i que necessitin informació sanitària per a fer-se efectives” i 
“intervencions i actuacions per tal de garantir un procés d'atenció integral i integrada” per 
una altra).  
 
Per aquest motiu es proposa conservar, en relació amb aquesta qüestió, el text original. És a 
dir, es proposa la següent redacció: 
 
“S’habiliten els serveis de salut per a comunicar als serveis socials les dades relacionades 
amb les persones ateses per ambdós sistemes, de caràcter identificatiu, de contacte, i 
també les dades de llur història clínica que puguin tenir afectació en l’autonomia personal –ja 
sigui per situació de dependència o de discapacitat–, per a detectar i intervenir en situacions 
de risc social i/o vulnerabilitat que puguin requerir l’activació de prestacions socials i que 
necessitin informació sanitària per a fer-se efectives, així com intervencions i actuacions per 
tal de garantir un procés d’atenció integral i integrada [...]”. 
 
 

IV 
 
Quant a la segona part del text de la proposta, la relativa als professionals que poden 
accedir a la informació que, si escau, comuniqui els serveis de salut als serveis socials, el 
Departament de Drets socials proposa incloure la part que es subratlla a continuació: 
 
“[...] Poden accedir a la informació els professionals dels serveis socials implicats en el 
seguiment i l’avaluació del ciutadà i els professionals sanitaris adscrits al sistema de serveis 
socials implicats en el tractament i assistència de la persona interessada, degudament 
acreditats”. 
 
És a dir, es fa una referència expressa a què els professionals sanitaris adscrits al sistema 
de serveis socials també poden accedir a aquesta informació. 
 
S’ha de tenir en compte que els professionals sanitaris adscrits al sistema de serveis socials, 
ja es poden considerar inclosos, en la redacció actual del precepte, dins la menció als 
“professionals dels serveis socials”.  
 
Cal tenir en compte que l’article 24.3 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials 
estableix que la Cartera de serveis socials ha de definir, entre altres qüestions, l’establiment 
o l’equip professional que ha de gestionar cada servei social, els perfils i les ràtios dels 
professionals de l’equip. 
 
Així, per exemple, entre les prestacions de la xarxa de serveis socials d’atenció publica a les 
quals fa referència la Cartera de Serveis socials, hi ha determinats serveis com el servei de 
centre d’acolliment (1.2.1.3), servei de llar residencia per a gent gran de caràcter temporal o 
permanent (1.2.3.3.1) o el servei d’atenció precoç (1.2.5.1), en els quals es preveu 
expressament que entre el personal que integra l’equip professional hi hagi professionals 
sanitaris (metge/essa, infermer/a, fisioterapeuta...). 
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Per aquest motiu, a priori, sembla que incloure la possibilitat que els professionals sanitaris 
adscrits al sistema de serveis socials, implicats en el tractament i assistència de la persona 
interessada puguin accedir a la informació comunicada per part dels serveis de salut pot ser 
estrictament innecessària en la mesura que aquests professionals adscrits als serveis 
socials formen part dels professionals que els integren.  
 
No obstant això, la menció als professionals sanitaris pot oferir una major seguretat jurídica 
en aclarir que aquests professionals sanitaris adscrits també s’han de considerar inclosos 
dins els professionals dels serveis socials. Per això es proposa una redacció com la 
següent: 
 
“[...] Poden accedir a la informació els professionals dels serveis socials implicats en el 
seguiment i l’avaluació del ciutadà, inclosos els professionals sanitaris adscrits al sistema de 
serveis socials implicats en el tractament i assistència de la persona interessada, 
degudament acreditats”. 
 
 

Conclusió 
 
Examinada la proposta de modificació de la lletra b) de l’apartat 1 de la disposició addicional 
quinzena de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, es considera adequada a les 
previsions establertes a la normativa sobre protecció de dades personals, sempre que es 
tinguin en compte les consideracions fetes en aquest informe 
 
 
 
Barcelona, 5 d’octubre de 2022. 


