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Nota sobre la creació de l' Agencia de Ciberseguretat de Catalunya mitjanc;ant 
l' Avantprojecte de lIei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector 
públic. 

Introducció 

En dates 9 d'abril i 31 d'agost de 2015 es van efectuar per part del Servei 
d'Assessorament Jurídic de la DGP una serie d'observacions al que lIavors era 
I'avantprajecte de Llei de creació de l'Agencia de Ciberseguretat de Catalunya. Totes ' 
aquelles ' consideracions anaven adregades fonamentalment a aquelles funcions 
atribuIdes a l' Agencia, que per la seva vinculació amb ia seguretat, es consideraven 
propies de I'ambit competencial de la PG-ME. 

Consideracions 

Primera. L'art. 51 de I'avantprojecte de lIei de mesures fiscals, administratives, 
financeres i del sector públic estableix la "Creació i regulació de l' Agencia de 
Ciberseguretat de Catalunya", i la regulació que conté és practicament identica al 
darrer avantprajecte de Llei de creació de l'Agencia de Ciberseguretat de Catalunya de 
maig de 2015. 

Per tant, en aquesta versió es mantenen les funcions que s'atribueixen a l'Agencia i en 
els mateixos termes que apareixien en les versions anteriors i, per tant, fent expressa 
menció a les tasques de lIuita contra les conductes il·lícites, incloent-t'hi la intervenció 
directa i obtenció de prava electronica; investigar i analitzar els ciberincidents i 
ciberatacs; coordinar, liderar i gestionar les praves que es puguin organitzar en 
aquesta materia, etc. 

En conseqüencia, tal i com es va indicar en les dues notes anteriors efectuades per 
aquest Servei en relació amb les dues versions inicials a I'avantprajecte de Llei de 
creació de l'Agencia de Ciberseguretat de Catalunya, aquesta situació no permet 
delimitar amb claredat quin és I'ambit d'actuació de I'Agencia quant als il·lícits penals, 
la qual cosa pot entrar en col·lisió amb les funcions propies de la PG-ME, motiu pel 
qual es segueix considerant convenient especificar de forma clara aquesta separació. 
En aquest sentit, tal i com es posava de manifest en les notes anteriors, el text hauria 
d'establir de manera expressa que I'ambit d'actuació de l'Agencia s'ha de cenyir a la 
ciberseguretat des d'una perspectiva estrictament tecnica i preventiva, i que tot allo 
que afecti a la investigació i repressió d'iI·lícits penals és competencia de la PG-ME, el 
Ministeri Fiscal i les autoritats judicials. En conseqüencia, caldria especificar, per una 
banda, que l'Agencia ha de posar en coneixement de la PG-ME tots aquells incidents 
de ciberseguretat que presentin indicis de ser constitutius d'il·lícits penals, preservant i 
posant a la seva disposició els elements rellevants per a la seva investigació o que 
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puguin constituir element de prova; i per altra banda, que en aquests casos, únicament 
podran procedir a realitzar analisis tecniques d'aquests incidents quan siguin 
expressament requerits a aquest efecte per la Policia de la Generalitat - Mossos 
d'Esquadra, al tres forces i cossos de seguretat, pel Ministeri Fiscal o per les autoritats 
judicials. 

De la mateixa manera es segueix considerant convenient que en el nou text s'inclogui 
I'obligació de l'Agencia d'informar a la policia de tots aquells incidents que, malgrat no 
siguin constitutius de delicte, puguin tenir transcendencia sobre futurs incidents de 
major gravetat o aportin altre informació rellevant sobre algun tipus d'activitat jI·lícita. 

Segona. La nova versió tampoc no ha recollit la necessitat d'excloure de I'ambit 
d'actuació de I'Agencia el control de la ciberseguretat de les bases de dad es policials, 
el qual esta expressament atribu'it a una unitat específica de la PG-ME que exerceix 
les funcions de control, gestió i supervisió deis seus sistemes d'informació. Aquesta 
exclusió es, considera necessaria ates I'especial sensibilitat de les dades que contenen 
i a la seva afectació a la seguretat pública. 

Tercera. Pel que fa a les funcions de CERT la nova versió tampoc no ha incorporat les 
observacions efectuades per aquesta Direcció, en el sentit que l'Agencia hauria de 
garantir la participació directa de la PG-ME en els forums nacionals i internacionals 
d'aquests equips, la qual es considera igualment necessaria atesa la directa vinculació 
d'aquesta materia amb la cibercriminalitat. 

Quarta. Finalment, s'insisteix també en la necessitat que el text de la nova Llei reculli 
I'obligació que per a la selecció del personal de l'Agencia es realitzi un control 
específic d'idone'itat en que e$ valori, entre d'altres aspectes, els antecedents 
personals amb afectació sobre la seguretat que puguin tenir els candidats, atesa la 
vulnerabilitat de la informació a la que tindran accés. 

Barcelona, a 10 de maig de 2016 

Servei d'Assessorament Jurídic 

Direcció General de la Policia 
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Creació i regulació de l'Agencia dé Ciberseguretat de Catalunya 

1,Creació, naturalesa jurídica i regim jurídic 

1.1. Es crea l'Agencia de Ciberseguretat de Catalunya, com a entitat de dret públic de 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya, amb personalitat jurídica propia, que 
ajusta la seva activitat a I'ordenament jurídic privat, amb plena capacitat d'obrar per al 
compliment deis seus fins, i amb plena autonomia organica i funcional, adscrita al 
departament competent en materia de ciberseguretat i societat digital. 
1.2. L'Agencia de Ciberseguretat de Catalunya es regeix per aquest lIei i pels seus 
estatuts, per l'Estatut de I'empresa pública catalana, i la resta de lIeis i disposicions 
que li són aplicables. 
1.3. L'activitat de l'Agencia s'ajusta, amb caracter general, en les seves relacions 
externes, a les normes de dret civil, mercantil i laboral que li són aplicables, lIevat deis 
actes que impliquen I'exercici de potestats públiques, que se sotmeten al dret 
administratiu, En les relacions amb el departament al qual s'adscriu l'Agencia se 
sotmet al dret administratiu. 

2.0bjecte i funcions 

2.1 . L'Agencia de Ciberseguretat de Catalunya té per missió garantir la ciberseguretat 
en el territori de Catalunya, entesa com la seguretat de les xarxes i els sistemes 
d'informació, mitjangant la implantació de mesures de prevenció o protecció en relació 
a les infraestructures i els serveis TIC de Catalunya per a afrontar els riscos i 
amenaces a la seguretat que planteja la integraci6 a la societat de la informació. 
2.2. També té per objectiu, I'execució de les polítiques públiques en materia de 
ciberseguretat i en particular: 
a) Assessorar i donar suport al Govern en I'elaboració deis plans de ciberseguretat que 
aquest ha d'aprovar. 
b) Executar els plans de ciberseguretat que en cada moment estiguin vigents. 
c) Donar suport al Govern en tot allo que aquest consideri necessari per a la 
consecució deis objectius especificats en el pla. 
2.3. En I'execució d'aquests objectius l'Agencia podra exercitar les seves funeions en 
relació amb les persones físiques o jurídiques ubicades a Catalunya així com establir 
la col ·laboració necessaria amb els prestadors de serveis de la societat de la 
informació i de comunicacions electroniques que prestin serveis o disposin 
d'infraestructura a Catalunya. 
Les funcions de l'Agencia són les següents: 
a) Planificar, gestionar, coordinar i supervisar la ciberseguretat a Catalunya, establint 
la capacitat preventiva i reactiva necessaria per a pal ,liar els efectes deis incidents de 
ciberseguretat que presentin afectació al territori de Catalunya així com les proves que 
es puguin organitzar en materia de ciberseguretat i continu'itat. 
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b) Exercir tetes les funcions tecniques d'equip de res posta a emergencies (CERT) 
competent a Catalunya previstes ti la legislació vigent, en particular a la normativa de 
serveis de la societat de la informació. Així mateix, i de manera conjunta amb 
representants de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra, inoleent la relaoió 
a¡:¡::¡.9 participar en les relacions amb altres organismes de ciberseguretat, tant a nivell 
nacional com internacional, i coordinar els equips de resposta a incidents de 
ciberseguretat (CSIRT) i CERT o entitats equivalents que actu"in en el seu ambit 
territorial. 
c) Actuar com a suport de la Policia de la Generalitat-mossos d'esquadra en materia 
de ciberseguretat, en seves funcions de policia judicial i en la lIuita d'aquest cos de 
policia contra les conductes iI·lícites. En aquest sentit, l'Agencia ha de posar en 
coneixement de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra, de forma immediata, 
tots aquells fets que, indiciariament, puguin considerar-se com a iI·lícits, tot preservant 
i posant a disposició d'aquest cos policial els elements rellevants per a la seva 
investigació o que puguin constituir element de prova. Així mateix, informara a la 
Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra de tots aquells incidents que, malgrat no 
siguin constitutius de delicte, puguin tenir transcendencia sobre futurs fets o incidents 
de major gravefat o aportin altre informació rellevant sobre algun tipus d'activitat 
iI·lícita. qualssevel auteritats oempetonts por a I'oxoroioi do los sovos funoions 
públiques, i, en partioular, en los tasquos do lIuita oontra los oenduotes iI líoitos, 
inoleent hi la intoR/onoió diroota i ebtenoió de prava eleotronioa. 
d) En els tormes establerts en el punt anterier, investigar i Analitzar tecnicament els 
ciberincidents i ciberatacs en els quals intervingui per raó de la seva competencia per 
tal d'informar als organs competents sobre les causes i les conseqüencies deis 
incidents i sobre els danys produ"its. En cas que aquests ciberincidents o ciberatacs 
poguessin esser indiciariament constitutius d'iI·lícits penals, únicament podran procedir 
a realitzar I'esmentat analisi quan siguin expressament requerits a aquest efecte per la 
Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra en funcions de policia judicial. 
e) Recollir les dades adients de les entitats que gestionen serveis públics o essencials 
a Catalunya per tal de coneixer I'estat de la seguretat de la informació, informar-ne al 
Govern, i proposar les mesures adients tot duent a terme la gestió de riscos en materia 
de ciberseguretat. 
f) Donar suport als responsables de la continu"itat deis serveis i infraestructures TIC de 
la Generalitat de Catalunya i d'altres administracions públiques que ho requereixin. 
g) Millorar el nivell de ciberseguretat de la ciutadania de Catalunya, organitzant les 
activitats de difusió, formació i conscienciació adients als diferents col·lectius 
destinataris, posant especial emfasi als que presenten situacions de vulnerabilitat, així 
com facilitant les eines i programes escaients. 

2.3. També són funcions de l'Agencia, en I'ambit del Govern i de l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya i el seu sector públic dependent, les següents: 

a) Planificar, gestionar i controlar la ciberseguretat en I'ambit de l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, i executar les iniciatives i accions que 
tingui assignades al pla nacional de ciberseguretat aprovat pel Govern de la 
Generalitat de Catalunya. 
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b) Impulsar i aprovar un marc de directrius i normes tecniques de seguretat de 
compliment obligatori per part de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i deIs 
organismes i entitats vinculats o dependents d'aquesta, per tal de garantir una 
protecció eficag,. en particular enfront .el cibercrim i els ciberatacs. En I'ambit de la 
protecció deIs sistemes d'informació policials, l' Agencia es coordinara amb el 
departament competent en materia de policia i seguretat pública. 
c) Informar preceptivament, en els procediments d'elaboració de disposicions 
normatives tramitades per l'Administració.de la Generalitat de Catalunya en materia de 
ciberseguretat i governanga TIC. 
d) Prestar els serveis materials i tecnics de ciberseguretat necessaris al Govern i a 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya i als organismes i entitats vinculats o 
dependents d'aquesta. 
e) Garantir la ciberseguretat en la prestació deis serveis d'identificació electronica i 
d'identitat i confianga digital per part deis prestadors establerts a Catalunya o que, en 
altre cas, ofereixin serveis a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i als 
organismes i entitats vinculats o dependents d'aquesta. 

L'Agencia col·laborara amb els organismes judicials i d'acord amb alfo establert a la 
normativa vigent. En I'exercici de les seves funcions I'agencia actuara de forma 
coordinada amb el departament competent en materia de policia i seguretat pública, 
sens perjudici de les funcions propies d'aquest departament, especialment pel que fa a 
la ciberseguretat i protecció deis sistemes d'informació policials. L'Agencia posara 
immediatament en coneixement de la Policia. de la Generalitat - Mossos d'Esquadra 
els incidents que detecti en l'exerciGi de les seves funcions que indiciariament 
poguessin ser constitutius de delicte o que poguessin tenir afectació sobre la seguretat 
pública. Així mateix, l'Agencia prestara el suport tecnic necessari que li sigui requerit 
per a la seva investigació i analisi. 

3.0rgans de govern 

3.1. Els organs de govern de l'Agencia de Ciberseguretat de Catalunya són: 

3.1.1- El Conself d'Administració: 
Aquest s'integra per un mínim de sis membres i un maxim de deu, i I'han d'integrar 
necessariament els membres següents: 
a) El president o presidenta, carrec que correspon al conseller o consellera del 
departament competent en materia de ciberseguretat i societat digital. 
b) El vicepresident o vicepresidenta, carrec que correspon a una persona amb rang de 
secretari, que tingui competencia en materia de ciberseguretat i societat digital. 
c) El secretari o secretaria del Govern de la Generalitat de Catalunya. 
d) Un vocal del departament de la Generalitat de Catalunya competent ' en materia 
d'administracions locals. 
e) Un vocal del departament de la Generalitat de Catalunya competent en materia de 
seguretat pública. 
f) Un vocal del departament de la Generalitat de Catalunya competent en materia de 
tecnologies de la informació i la comunicació. 
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g) Un vocal del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació. 
Els vocals del Consell d'Administració mencionats en I'apartat anterior tenen caracter 
permanent. Els vocals a que fan referencia les lIetres d), e) i f) han d'ostentar com a 
mínim el rang de director general, i són nomenats pel conseller competent en materia 
de ciberseguretat i societat digital. 

El conseller competent en materia de ciberseguretat i societat digital · pot nomenar 
vocals, amb caracter temporal, fins el nombre maxim de deu, a proposta deis membres 
permanents del Consell d'Administració. Aquests han de ser persones de 
I'Administració de la Generalitat de Catalunya, relacionats amb els ambits d'actuació i 
funcions de I'Agencia. La durada del mandat d'aquests vocals no pot ser superior als 4 
anys. 

3.1.2.- La direcció. 
El director o directora és nomenat i separat lIiurement pel Govern de la Generalitat de 
Catalunya, a proposta del Consell d'Administració. 

3.2. Correspon al Govern d'aprovar, mitjangant decret, els estatuts de l'Agencia de 
Ciberseguretat de Catalunya, els quals han de determinar i regular les funcions deis 
organs de govern; la composició i funcionament del Consell d'Administració i el 
nomenament deis seus membres, i I'estructura organica interna . i el regim de 
funcionament de l'Agencia. 

4.Contracte programa 

L'Agencia de Ciberseguretat de Catalunya i l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya, mitjangalÍt el departament d'adscripció, han d'establir un contracte 
programa de caracter plurianual que ha d'incloure, com a mínim, la .definició deis 
objectius que s'han d'assolir, la previsió deis resultats que s'han d'obtenir en la gestió i 
els instruments de seguiment, control i d'avaluació a que s'ha de sotmetre I'activitat de 
I'entitat durant la vigencia del contracte. 

5. Regim economic i financer 

5.1. L'Agencia de Ciberseguretat de Catalunya gaudeix d'autonomia financeraplena. 
5.2. Per al compliment de les seves funcions I'Agencia de Ciberseguretat de Catalunya 
té un patrimoni propi integrat pels béns, els drets i les obligacions que se li adscriguin o 
que adquireixi. 
5.3. El recursos de l'Agencia quedaran integrats per: 

a) Els béns i valors que constitueixin el seu patrimoni i els productes i 
rendes del mateix. . 

b) Els ingressos obtinguts per la realització d'activitats i prestació de 
serveis en I'exercici de les competencies i funcions a que es refereix 
aquesta lIei i el seu desenvolupament reglamentari en materia de 
ciberseguretat. 
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c) Les transferencies que, en el seu cas realitzi el departament al qual 
resta adscrita amb carrec als pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya. 

5.4. El pressupost de I'Agencia de Ciberseguretat de Catalunya és anual i únic, i s'ha 
de subjectar al regim pressupostari que estableix el text refós de la Llei de I'Estatut de 
I'empresa pública catalana, aprovat pel Oecret legislatiu 2/2002, del 24 de desembre. 

5.5. L'Agencia de Ciberseguretat de Catalunya ha d'ordenar la seva comptabilitat de 
conformitat amb el regim de comptabilitat pública establerta per la normativa 
reguladora de les finances públiques de la Generalitat de Catalunya. 

5.6. El control financer de l'Agencia té per objecte comprovar-ne el funcionament 
economicofinancer i s'efectua pel procediment d'auditoria, que substitueix la 
intervenció previa de les operacions corresponents. 

6.Regim de contractació 

6.1. La contractació de l'Agencia de Ciberseguretat de Catalunya es regeix per la 
normativa vigent en materia de contractes de les administracions públiques. Als 
efectes del que disposa I'article 24.6 del' Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, 
l'Agencia de Ciberseguretat de Catalunya tela condició de mitja propi i servei tecnic de 
les institucions i els departaments en que s'estructura l'Administració de la Generalitat 
de Catalunya, els organismes i les entitats que en depenen o s'hi vinculen i que tinguin 
la condició de poder adjudicador. - Podran encomanar a l'Agencia la prestació deis 
serveis de ciberseguretat, en el seu cas, d'acord amb el regim previst als documents 
d'encomana, que com a mínim inclouran I'abast de I'encarrec, la previsió deis costos i 
els sistema de finangament. 
6.2. L'organ de contractació de l'Agencia és el director o directora. 

7.Regim de personal 
El personal de l' Agencia de Ciberseguretat de Catalunya es regeix pel dret laboral, 
sens perjudici de I'adscripció de personal funcionari per a I'exercici de potestats 
administratives. En I'exercici de les seves potestats administratives el personal 
funcionari tindra la consideració d'autoritat pública. 

En la selecció del personal de l'Agencia de Ciberseguretat de Catalunya s'han de 
valorar específicament els antecedents penals i personals del candidat als efectes de 
garantir la seva idone"itat, atesa la sensibilitat de la informació i la vulnerabilitat de les 
infraestructures tecnologiques a les quals tindra accés. 

8.Regim de control 

8.1. El control de caracter financer de l'Agencia de Ciberseguretat de Catalunya es 
portara a terme d'acord amb el que disposa I'article 71 del text refós de la Llei de 
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finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de 
desembre. 
8.2. L'Agencia de Ciberseguretat de Catalunya aprova anualment una memoria 
d'activitats fetes durant I'exercici que lIiura al Govern i al Parlament. 

9.Cessió a I'agencia deis actiu materials, personal i pressupost i subrogació en els 
contractes i convenis i exercici transitori de funcions 

9.1. Per al compliment de les seves funcions, s'adscriuen a l'Agencia de 
Ciberseguretat de Catalunya els béns de domini públic i els credits anuals destinats al 
seu manteniment i evolució que constitueixin la infraestructura, solucions, programari i 
els equipaments de xarxa existents per a la ciberseguretat procedents de 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya i deis organismes i entitats vinculats o 
dependents d'aquesta, els quals conserven aquesta naturalesa de domini públic i les 
exempcions fiscals i economiques que puguin tenir reconegudes. 

9.2. Altrament, per al compliment de les seves funcions la Fundació Centre de 
Seguretat de la Informació de Catalunya cedeix a l'Agencia de Ciberseguretat de 
Catalunya tots els actius materials, personals i els recursos pressupostaris assignats a 
la Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya. Per tal de procedir a 
aquesta cessió, la Fundació realitzara els tramits interns necessaris per a la seva 
execució des de I'aprovació de la present lIei, efectuant la Generalitat de Catalunya les 
modificacions administratives i pressupostaries necessaries. 
L' Agencia de Ciberseguretat de Catalunya se subroga en els contractes i convenis 
subscrits per la Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya. 

9.3. Fins a I'efectiva constitució i completa posada en marxa de l'Agencia, la Fundació 
Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya seguira exercint les seves funcions 
a través deis mitjans tecnics, personals i actius propis. La Fundació Centre de 
Seguretat de la Informació de Catalunya iniciara el procediment de dissolució en el 
moment de constitució de l'Agencia de Ciberseguretat de Catalunya, i aquesta 
acceptara els béns, els drets i les obligacions que Ii cedeixi la fundació 
El personal laboral que en la data de constitució de l'Agencia de ciberseguretat de 
Catalunya, estigui prestant serveis a la Funda,ció Centre de Seguretat de la Informació 
de Catalunya s'integrara a l'Agencia pel mecanisme de successió d'empresa, en la 
forma prevista en la normativa laboral corresponent. 
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