
 

c/ Sant Rafael 38-42 · 08001 Barcelona · Tel 933298111 · Fax: 933298416 · usoc@usoc.cat 

Afiliat a la CES  (Confederació Europea de Sindicats)  i membre de la CSI (Confederació Sindical Internacional)   

 
ANÀLISI JURÍDICA 

 

ORDRE SND/297/2020, DE 27 DE MARÇ, PER LA QUAL S'ENCÀRREC A LA  
SECRETARIA D'ESTAT DE DIGITALITZACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL, DEL 
MINISTERI D'ASSUMPTES ECONÒMICS I TRANSFORMACIÓ DIGITAL, EL 
DESENVOLUPAMENT DE DIVERSES ACTUACIONS PER A LA GESTIÓ DE LA CRISI 
SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19. 

 
 
EFECTES: des del 28 de març de 2020 (dia de la seva publicació en el BOE). 

 
RECURSOS: contra aquesta ordre, que posa fi a la via administrativa, es podrà 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a partir de laseva 
publicació. 

 
EXECUCIÓ: Les mesures previstes en aquesta Ordre s'executaran sense cap cost 
per al Ministeri de Sanitat. 

 
D'aquesta Ordre destaquem dos articles fonamentals:  

 

 El primer, que se centra en l'àmbit sanitari i que es limita a ordenar el 
desenvolupament d'una aplicació informàtica per al suport en la gestió de la crisi 
sanitària i la geolocalitzacióde l'usuari . 
 

 el segon, en el qual es permet l'anàlisi de la mobilitat de les 
persones en els dies previs i durant el confinament,tot respectant la 
normativaeuropea i espanyola pel que fa al tractament de dades personals. 

 

 
RECOPILACIÓ DE DADES PER A la GESTIÓ EFICIENT DELSSERVEIS SANITARIS EN 
OCASIÓ DE LA CRISI DEL COVID-19(Punt 1) 

 
Mitjançant aquesta Ordre el Ministeri de Sanitat encomana a la Secretaria d'Estat 
de Digitalització i Intel·ligència Artificial, del Ministeri d'AssumptesEconòmics i 
Transformació Digital, les següents actuacions: 

 
A.-El desenvolupament urgent i l’execució d'una aplicació informàtica per al 
suport en la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. 
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Finalitat d'aquesta aplicació: 

 
1.- Permetrà realitzar a l'usuari l'autoavaluació sobre la base dels símptomes mèdicsque 
comuniqui, per avaluar la  probabilitat que estigui infectat pel COVID-19. 

 
2.- Oferirà informació a l'usuari sobre el COVID-19. 

 
3.- Proporcionarà a l'usuari consells pràctics i recomanacions d'accions a seguir 
segons l'avaluació. 

 
4.-Permetrà la geolocalització de l'usuari únicament als efectes de verificar 
que es troba en la comunitat autònoma en què declara trobar-se. Podrà 
incloure dins dels seus continguts enllaços amb portals gestionats per tercers 
per a facilitar l'accés a informació i serveis disponibles a través d'Internet. 

 
5.-L'aplicació no substituirà la consulta amb un professional mèdicdegudament 
qualificat (no serà considerada ni un servei de diagnòsticmèdic, ni d'atenció 
d'urgències o de prescripció de tractamentsfarmacològics). 

 
El responsable del tractament serà el Ministeri de Sanitat i l'encarregat del 
tractament i titular de l'aplicació serà la Secretaria General d'Administració 
Digital. 

 
B.-El desenvolupament d'un assistent conversacional/chatbot per a ser 
utilitzatvia whatsapp i altres aplicacions de missatgeria instantània. 

 
Finalitat d'aquesta aplicació: 

 
1.-Proporcionar informació oficial del Ministeri de Sanitat davant les preguntes de 
laciutadania. 

 
El responsable del tractament serà el Ministeri de Sanitat i l'encarregat del 
tractament i titular del chatbot serà la Secretaria d'Estat de Digitalització i 
Intel·ligència Artificial a través de la Subdirecció General d'Intel·ligència Artificial i 
Tecnologies Habilitadores Digitals. 

 
C.-El desenvolupament d'una web informativa amb els recursos tecnològics 
disponibles. 
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LA MOBILITAT APLICADA A LA CRISI SANITÀRIA 

 
El Ministeri de Sanitat ordena (en el redactat original utilitza el verb “encomanar” però 
òbviamentsignifica el mateix) a la Secretaria d'Estat de Digitalització i 
Intel·ligènciaArtificial, del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital, 
l'anàliside la mobilitat de les persones en els dies previs i durant el 
confinament. 

 
En aquest punt ja no es tracta, com en el supòsit anterior, de sol·licitar que es 
desenvolupiuna aplicació amb una determinada finalitat sinó que es dóna l’ordre 
perquè es dugui a terme l'estudi de la mobilitat de les persones. 

 
Per a dur a terme l’anàlisi de la mobilitat, indica que s'ha de seguir el model emprès per 
l'Institut Nacional d'Estadísticaen el seu estudi de mobilitat i a través de l'encreuament 
de dades delsoperadors mòbils, de manera agregada i anònima. 

 
Aquest estudi haurà de respectar allò que s'estableix en el Reglament (UE) 2016/679 
delParlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la proteccióde les 
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la 
lliure circulació d'aquestes dades, així com en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre,de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals 
i en els criteris interpretatius donats per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. 
 
El responsable del tractament serà l'Institut Nacional d'Estadística. Els 
encarregats del tractament seran els operadors de comunicacions electròniques 
mòbils, amb els quals s'arribi a un acord. 

 
ALTRES PROPOSTES TECNOLÒGIQUES 

 
El Misteri de Sanitat encomana a la Secretaria d'Estat de Digitalització i 
Intel·ligència Artificial, del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació 
Digital, la creació d'un punt central de coordinació per a l'avaluació d'altres 
propostes tecnològiques per part d'altres organismes i entitats. 

 
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

 
Tot allò que es disposa en aquesta ordre s'entén sense perjudici de l'aplicació del 
règim previst en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del 
Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa 
altractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes 
dades; la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades 
Personals i garantia dels drets digitals i els criteris interpretatius donats 
per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. 
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Des de la USOC estarem pendents de la seva aplicació perquè no es produeixi 
una col·lisió entre els drets de salut pública i els de protecció de dades. 
Com ja hem analitzat en el document, l'Ordre especifica que l'anàlisi 
de la mobilitat es farà de manera anònima i que les mesures han de respectar 
les normes en matèria de protecció de dades. 

 
Entenem que tot allò que es regula en aquesta ordre està motivat per la situacióde 
l'estat d'alarma davant crisi la sanitària, per la qual cosa, una vegada finalitzat 
elconfinament, les mesures haurien d'extingir-se. 

 

 

 

Unió Sindical Obrera de Catalunya 

 


