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La sessió s’obre a les deu del matí. Presideix el president del Parlament. 

ORDRE DEL DIA
1. Intervenció del president del Parlament. 
2. Debat i votació del Projecte de llei sobre la intel·ligència artificial i la robòtica.
3. Cloenda de l’acte.

El president del Parlament

Bon dia a tothom. Ja esteu molt ben asseguts i preparats, segur, per a aquesta inicia-
tiva, que em fa l’efecte que serà recordada per molts anys per vosaltres i que per a nos-
altres és un honor, un orgull i, de fet, un privilegi personal poder-vos-hi acompanyar.

Benvinguts al Parlament de Catalunya. Comencem la sessió. 

Intervenció del president del Parlament

Em plau, em primer lloc, saludar els membres del Parlament presents, és a dir, a 
vosaltres, en aquesta simulació parlamentària, i als membres també de l’Associació 
d’Antics Diputats i Diputades del Parlament de Catalunya, que també ens acompanyen 
en aquesta sessió. I especialment al jurat del Premi Conviure, instituït, justament, per 
aquesta associació d’exdiputats.

Projecte de llei sobre la intel·ligència artificial i la robòtica

D’acord amb l’article 123 del Reglament del Parlament, intervé el diputat, en primer 
lloc, Pau Junyent, del Grup Parlamentari Institut Joan Ramon Benaprès, de Sitges, que 
ha estat designat ponent relator i que presentarà el Projecte de llei simulat sobre la intel-
ligència artificial i la robòtica. Per tant, diputat, quan vulgui. Aquí, al faristol, sí.

Pau Junyent

Bon dia a tothom. Molt honorable senyor president del Parlament, membres del Par-
lament, membres de l’Associació d’Antics Diputats, autoritats, públic en general. Com a 
relator, vull fer palès el treball de consens que hem fet amb els altres grups parlamenta-
ris i les diferents esmenes que s’han presentat, amb un total de 132 esmenes, repartides 
entre els quatre grups parlamentaris. S’han aprovat 65 esmenes, i en altres hi ha hagut 
transaccions. No ha quedat cap esmena viva per portar avui al ple. Ha estat un debat 
molt enriquidor, en el qual tots hem col·laborat per arribar a acords.

Voldria, si m’ho permeten, fer les següents consideracions entorn al contingut d’a-
quest projecte de llei.

«Abans de 30 anys tindrem robots més intel·ligents que els humans.» Ho afirmava, 
en una entrevista del novembre de 2011, a la televisió pública catalana, l’advocat, econo-
mista i divulgador científic Eduard Punset, que ha mort aquest dimecres.

El que havia estat pura imaginació i fantasia, i que va aparèixer per primera vega-
da al cinema mut l’any 1927, a la pel·lícula Metròpolis, de Fritz Lang, o que trobem a la 
saga de Star Wars i en altres pel·lícules del segle passat, avui ja s’ha fet realitat: els ro-
bots ja són aquí.

A moltes cases ja hi ha una aspiradora-robot o altres ginys que assumeixen tasques 
domèstiques, es treballa amb cotxes sense conductor, programats per respondre davant 
de situacions d’emergència, es fan operacions quirúrgiques amb robots des de l’altra 
part del món.

Els avenços tecnològics i científics en aquest camp de la intel·ligència artificial i la 
robòtica fan que sigui una necessitat immediata establir unes normes i crear una legis-
lació que marqui quins i com han de ser els límits per a una bona convivència entre els 
humans i les màquines.

Tornant a Eduard Punset, el 2012, en un programa de televisió, deia: «Els robots i la 
intel·ligència artificial poden ser eines magnífiques per conèixer la naturalesa humana.» 
Ho deia arran d’un experiment que va fer un enginyer informàtic, Deb Roy, que va gra-
var la seva família durant dos anys per veure l’evolució del fill acabat de néixer i després 
va processar tota aquesta informació.
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Podem aprofitar les immenses possibilitats i els nous aprenentatges sobre nosal-
tres mateixos que ens ofereix la intel·ligència artificial, per una banda, però, al mateix 
temps, hem de tenir en compte que hi ha d’haver uns límits ètics que no es poden tras-
passar, i hem de ser molt curosos perquè les màquines responguin, en les seves accions 
programades per nosaltres, amb actuacions adequadament ètiques que no facin d’aquest 
món una barbàrie.

Hem de plantejar-nos com gestionar les solucions a dilemes com aquests: com s’ha 
de programar un cotxe sense conductor per a que en un moment hagi de decidir si 
atropellar o no algú, perquè no hi ha solució possible i ha de triar. És èticament admis-
sible?

Arribarà el dia, al nostre país, com ha passat al Japó, que una persona s’enamori, 
i fins i tot es casi legalment, amb un holograma que representa una nina molt famo-
sa? 

Potser sí que, com deia Eduard Punset, el 2011 «abans de trenta anys tindrem robots 
més intel·ligents que els humans». Ara ens en faltarien vint-i-dos per arribar-hi, però, en 
qualsevol cas, se’ns obren preguntes de fons que ens hem de fer a nosaltres mateixos per 
saber en quin món volem viure i quin món estem construint.

En aquesta cursa cap al futur, que no té retorn, la finalitat d’aquest projecte de llei 
és, de cara a la convivència entre humans i màquines, establir unes normes i uns límits 
que ens impedeixin traspassar la fràgil línia vermella de l’ètica i dels valors que, com a 
ciutadans, hem de preservar. 

(Aplaudiments.)

Intervenció dels grups parlamentaris

El president

Moltes gràcies, diputat. Molt bé, un cop acabada la primera exposició, en aquest cas 
per presentar la proposta, a través de les paraules del ponent relator, a continuació pas-
sem a la intervenció dels grups parlamentaris perquè manifestin la seva posició respecte 
al projecte de llei.

En primer lloc, té la paraula el senyor Gerard Collmalivern, portaveu del Grup Par-
lamentari Institut Olivar Gran de Figueres. Quan vulgui, diputat.

Gerard Collmalivern

Molt bon dia, molt honorable senyor Roger Torrent, il·lustríssims i il·lustríssimes 
antics diputats i diputades i a tots els presents que estan en aquesta sala. El meu nom és 
Gerard Collmalivern i sóc el portaveu de Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Hosteleria i 
Turisme, de l’Institut Olivar Gran, de Figueres. 

Com ja els vàrem dir a la nostra presentació, estem ben tocats per la tramuntana, ja 
que som de Figueres, estem tan llampats i tenim tanta creativitat com en Dalí.

Gràcies a la nostra implicació com a equip de treball, hem pogut gaudir d’una mera-
vellosa experiència, debatent i esmentant els diferents capítols del Projecte de llei simu-
lat sobre la intel·ligència artificial i la robòtica, ja que en el segle xxi, en el segle actual 
que estem, estem immersos en aquest món.

Els nous reptes tecnològics fan necessari posar lleis i pautes de responsabilitat. Cal 
aclarir què volem legislar, per a qui va dirigida aquesta legislació, com s’han d’aplicar 
aquestes lleis i quan s’han de portar a terme.

Ha estat una esplèndida experiència poder gaudir d’aquesta activitat, que no tots els 
instituts han tingut l’oportunitat d’experimentar. Ens ha permès empatitzar i aprendre 
un xic la feina dels polítics del nostre país.

El nostre institut, a l’hora de fer aquesta activitat, hi hem treballat dos graus mitjans: 
el grau mitjà de cuina i gastronomia i el de servei en restauració. Per participar-hi, el 
nostre sistema de treball s’ha basat en quatre equips de treball, per debatre cada capí-
tol, el preàmbul i elaborar diferents esmenes per separat. Llavors, debatre-les en comú i 
arribar a un acord entre tots els grups. En definitiva, exercir la democràcia.

Aquest sistema coincidirem que ens ha funcionat molt bé, perquè, de totes les esme-
nes que hem presentat, vàrem proposar 8 esmenes d’addicció, 8 de modificació i 1 de 
supressió, de les quals 10 foren aprovades, 2 empatades i 2 desestimades.
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Participar en aquest projecte de llei ens ha permès aprendre a negociar, debatre, co-
hesionar-nos més com a grup, divergir, pactar, prendre decisions i el vocabulari parla-
mentari. I, sobretot, que una tasca com la del parlamentari comporta molta responsabi-
litat i compromís vers tots els catalans i catalanes.

Volem fer-vos saber que ha estat un plaer i un honor poder participar en aquest Pro-
jecte de llei sobre la intel·ligència artificial i la robòtica, del Premi Conviure del 2019. 
Però, sobretot, volem que sapigueu que ens sentim veritables afortunats i guanyadors 
pel fet de poder seure, disfrutar i viure el dia d’avui, aquest espai on es fonamenten tots 
els valors, lleis i arguments democràtics del nostre país, Catalunya.

En nom del meu institut, companys i professorat, gràcies a tots per la vostra atenció 
i per haver-nos brindat aquesta meravellosa oportunitat.

Moltes gràcies a tots.
(Aplaudiments.)

El president

Moltes gràcies, diputat. A continuació, té la paraula, en nom del Grup Parlamenta-
ri Institut Forat del Vent, de Cerdanyola del Vallès, la diputada senyora Noèlia Garay. 
Quan vulgui.

Noèlia Garay

Bon dia, molt honorable senyor Torrent i diputats i diputades. Jo em dic Noèlia Ga-
ray i soc la portaveu de l’Institut Forat del Vent, del batxillerat humanístic. 

Primer de tot, volem agrair l’oportunitat donada, amb la qual hem pogut demostrar 
que tots els adolescents com nosaltres, en època d’exàmens, d’estrès i d’ansietat, som 
capaços d’actuar, com va dir Aristòtil en el seu moment, com a zoon politikón, per tal de 
debatre sobre el tema plantejat, que, a més, ha augmentat la intervenció dels especialis-
tes en els últims anys.

La veritat és que aquesta experiència pel nostre institut ha resultat molt enriquido-
ra, donat que estic molt segura que cap de nosaltres tenia massa idea de com de difícil 
podia arribar a ser arribar a un acord i debatre sobre l’aprovació d’una llei. La veritat 
és que al nostre grup som pocs, no som un grup gran, però, encara així, era difícil reu-
nir-nos i arribar a prendre cap decisió. 

Trobem que totes les esmenes plantejades, totes les idees que hem anat aprovant i 
debatent online tot aquest temps, ens han servit no només per enriquir el nostre voca-
bulari, sinó també per enriquir-nos i tenir experiència de la dificultat que pot arribar a 
tenir ser polític o política i d’exercir aquest càrrec, i de la importància que té, en realitat, 
estar en el Parlament i exercir aquest treball.

Amb les nostres esmenes hem volgut arribar a cert ordre, no només en l’àmbit filo-
sòfic, sinó també en l’àmbit social. S’ha d’entendre que, avui dia, la societat avança més 
ràpid del que poden avançar les lleis i que és difícil arribar a un acord i poder organit-
zar-les i poder debatre exactament com s’han de regular les maquinàries, donat que si, 
filosòficament, podem pensar que una maquinària no té sentiments, també s’ha de veure 
qui pot arribar a ser el culpable de l’acció que ha comès.

Llavors, en els tres capítols plantejats, no només hem volgut classificar el tipus de 
maquinàries, sinó qui podria arribar a ser els responsables, qui les podria arribar a uti-
litzar, i fins i tot quina podria arribar a ser la tasca del preu que hauríem de pagar per 
elles.

La tecnologia està molt bé, ens ajuda a facilitar la nostra vida social, a ser més cò-
modes, però també pot arribar a fer molt mal si s’utilitza malament. Llavors, la impor-
tància de les nostres decisions, que hem anat prenent en aquestes setmanes, trobem que, 
no només ens influiran a nosaltres sinó també a tota la societat.

(Aplaudiments.)

El president

Moltes gràcies, diputada. En nom, ara, del Grup Parlamentari del Col·legi Sant Ga-
briel, de Viladecans, té la paraula el diputat senyor Alejandro Ruiz.

Alejandro Ruiz

Molt bon dia, senyors i senyores diputats i diputades, personal del Parlament, convi-
dats del ple i, sobretot, a vostè, molt honorable senyor president.
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Hem dedicat aquests últims mesos a treballar sobre la regulació de les lleis sobre els 
ginys, la intel·ligència artificial i els robots i que ens trobem en un període de constant 
canvi i d’evolució.

El nostre grup, el Col·legi Sant Gabriel, de Viladecans, s’ha adonat que l’aplicació de 
la intel·ligència artificial o de les màquines té una gran quantitat d’avantatges, però que, 
alhora, també té una gran quantitat de conseqüències negatives i no desitjades.

Primer de tot, ens agradaria parlar de la responsabilitat general que tenen els fabri-
cants, els usuaris o els propietaris. Caldria fer, primer de tot, una estricta supervisió i 
avaluació prèvia, abans de treure el producte al mercat, de tot el personal, tant qui pro-
grama o qui utilitza aquesta maquinària, ja que han d’estar especialitzats i capacitats 
per fer un funcionament que garanteixi els drets fonamentals de les persones, així com 
transmetre uns valors ètics adients.

Conseqüentment, tot això es pot definir a les diferents responsabilitats que es deri-
vin de diferents situacions. Volem aclarir que el responsable del fet inadequat que faci 
la màquina pot ser el propietari, usuari o fabricant, i depèn de les circumstancies que ho 
provoquin. 

Hem de tenir diferents casos en compte. El primer seria que, mitjançant la màquina, 
de manera voluntària, es faci una acció inadequada. Per tant, la responsabilitat seria del 
propietari. Com, per exemple, programar o llençar un mòbil per ferir alguna persona.

El segon cas és que si l’acció ha sigut realitzada de manera involuntària, és a dir, que 
ha sigut un defecte del fabricant, la responsabilitat caurà sobre el fabricant, sobre l’em-
presa que ha fabricat aquest producte, com fa poc va passar amb el Samsung Note 9, 
que el sobreescalfava i molta gent va demandar aquesta empresa i, finalment, van retirar 
el producte del mercat.

I el tercer cas, per últim, és important esmentar que les responsabilitats dels propie-
taris i usuaris han d’estar cobertes per les assegurances, ja que, d’aquesta manera, es 
donen més seguretats. Aquestes han de donar les mateixes cobertures sigui quin sigui el 
fet que les provoca. Com, per exemple, un cas que es pot produir en un curt període de 
temps, els vehicles tripulats per persona i els autotripulats, és a dir, els cotxes autònoms. 

Cal aclarir que, si bé la intel·ligència artificial augmenta la competitivitat i la pro-
ductivitat en el mercat global, això hauria de provocar una millora en el benestar social. 
I, per tant, el nostre continent, Europa, hauria de ser el motor de desenvolupament de la 
intel·ligència artificial, perquè d’aquesta manera s’aportaria un model de viure, una ètica 
i una filosofia de la nostra vida europea davant les diferents potències, com ara l’ameri-
cana o l’asiàtica.

Moltes gràcies.
(Aplaudiments.)

El president

Gràcies, diputat. Finalment, intervindrà el senyor Pau Junyent per fixar la posició 
com a grup parlamentari, en aquest cas, el de l’Institut Joan Ramon Benaprès, de Sitges. 
Quan vulguis.

Pau Junyent

Benvolgudes i benvolguts diputades i diputats, molt honorable senyor president del 
Parlament, membres del Parlament, membres de l’Associació d’Antics Diputats, autori-
tats, públic en general. 

Ens trobem davant d’un gran repte: regular per llei la intel·ligència artificial. És una 
llei molt necessària avui dia perquè vivim en una revolució tecnològica: cotxes autò-
noms, aplicacions que tradueixen en temps real i que poden mantenir una conversa amb 
nosaltres, robots amb autonomia que ens ajuden en tasques diàries, etcètera.

Durant dos mesos, hem tingut l’oportunitat de reflexionar plegats sobre una llei que 
posés ordre en l’ús d’aquesta tecnologia amb màquines que cada vegades són més autò-
nomes. Calia, entre d’altres coses, definir conceptes i concretar responsabilitats en els 
usos d’aquestes màquines.

El nostre grup parlamentari, composat per vint-i-cinc persones, érem conscients que 
els coneixements que teníem en aquell moment no eren suficients. Així que vam orga-
nitzar una xerrada amb un exalumne del nostre centre, expert en la intel·ligència artifi-
cial. Vam descobrir que a la xarxa existeixen molts vídeos explicatius i conferències 
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TED sobre el tema, cosa que ens fa adonar-nos que és una qüestió que molta gent es 
planteja al món.

Durant aquests dos mesos, cada setmana ens hem reunit amb molta dedicació i es-
forç per discutir l’esborrany de la llei i redactar i votar les esmenes. Sempre amb siste-
ma assembleari. Cadascú de nosaltres aportava individualment les seves idees, que eren 
discutides i transformades en esmenes o en votació d’esmenes d’altres grups parlamen-
taris. Tot i les discrepàncies entre nosaltres, hem pogut posar-nos d’acord i concretar i 
votar les esmenes a la llei.

Com a grup parlamentari, hem presentat 14 esmenes. És aportació nostra, per exem-
ple, l’especificació de la diferenciació de «màquines intel·ligents», que vam proposar 
d’anomenar «màquines de tercer nivell», és a dir, aquelles que són capaces d’aprendre 
per elles mateixes a partir d’algoritmes programats per a tal fet.

També és aportació nostra la introducció de responsabilitat davant el Codi penal per 
als casos que hi hagi delictes o faltes greus produïdes per aquestes màquines. O la ne-
cessitat de que les màquines de tercer nivell tinguin un registre numèric especial. Creiem 
que en aquestes màquines o robots resideix la importància de la llei, ja que el fet que pu-
guin ser autònomes ens planteja noves situacions i reptes ètics.

Com a grup, hem mantingut una actitud crítica i dialogant, no només votant, sinó 
també argumentant les nostres votacions a la web. Fins i tot, vam votar en contra algu-
nes de les nostres esmenes quan un altre grup parlamentari presentava el mateix que 
nosaltres, però més clarament o més àmplia.

Per finalitzar, dir-vos que creiem que estem davant d’una bona llei que pot donar 
resposta als reptes que la intel·ligència artificial ens presenta ara i de cara al futur. És el 
resultat d’un procés d’elaboració que ha estat molt més interessant i educatiu.

Moltes gràcies als qui ho heu fet possible, als altres companys dels centres i al Par-
lament de Catalunya.

(Aplaudiments.)

El president

Gràcies, diputat. Un cop acabat el debat, és a dir, les seves intervencions, passarem 
ara a la votació del dictamen del Projecte de llei sobre la intel·ligència artificial i la ro-
bòtica, dictamen que vostès han elaborat al llarg d’aquestes vuit setmanes de durada del 
projecte educatiu «Fem una llei». 

La votació es farà a mà alçada i des dels seus respectius escons. 
Començarem, per tant, preguntant els vots a favor del dictamen?
Vots en contra?
Abstencions?
El resultat de la votació ha estat el següent: vots a favor, 77; en contra, 1, i 2 absten-

cions.
Per tant, el Projecte de llei sobre la intel·ligència artificial i la robòtica ha estat apro-

vat.

Cloenda de l’acte

Un cop aprovat el projecte de llei, i un cop, per tant, fet el debat previ, deixeu-me, i 
abans d’aixecar la sessió, desitjar-vos tota la sort del món i, sobretot, agrair-vos l’esforç 
que heu fet, felicitar-vos per la feina feta durant tots aquests mesos, en nom del Parla-
ment de Catalunya, però també en nom de l’Associació d’Antics Diputats, per tant, feli-
citar-vos per la vostra dedicació durant totes aquestes setmanes.

Avui us heu assegut en els escons del Parlament de Catalunya. Uns escons que, al 
llarg de pràcticament quaranta anys d’història democràtica, de fet, l’any vinent farà 
quaranta anys de la restitució del Parlament de Catalunya, han estat ocupats per molts 
homes i dones amb vocació de servei a les persones, amb vocació de treball per al bé 
comú al llarg d’aquestes gairebé quatre dècades d’història democràtica recent del nostre 
país. 

Potser un dia, més enllà d’avui, l’ocupareu alguns de vosaltres, eh?, com a diputats o 
diputades. Tant de bo, perquè això voldrà dir que aquest compromís i aquesta feina que 
avui heu demostrat té continuïtat al llarg de la vostra vida. 
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Però encara que no sigui així, encara que potser algun o cap de vosaltres tingui in-
terès en la voluntat de ser diputat o diputada del Parlament de Catalunya en un futur, el 
que segur que sereu serà ciutadans. De fet, ja sou ciutadans, però ho sereu amb dret a 
vot, i, per tant, amb dret a participació política total, amb dret a opinar, amb dret a ser 
crítics, amb dret a participar dels afers públics d’aquest país.

Per tant, tant si és una cosa com l’altra, tant si arribeu a ser representants del poble 
de Catalunya o sou poble de Catalunya actiu, directe, crític, és bo, crec, que hagueu pas-
sat per aquesta experiència. I que hagueu vist, com deia la Noèlia, que fer una llei no és 
fàcil, que és difícil. Fer una llei és difícil per molts motius, però, fonamentalment, per-
què és un esforç de síntesi. De fet, la política es podria resumir en què és un esforç de 
síntesi. De síntesi de la feina que heu fet, perquè segur que heu pensat i heu debatut du-
rant moltes setmanes i això ho heu hagut de condensar en un text. I això mai és senzill. 
L’esforç de resumir, l’esforç de condensar, l’esforç d’expressar amb poques paraules tot 
un sistema de valors, tot un sistema de principis, tot el que penseu, mai és una cosa que 
sigui fàcil de fer.

Però no només hi ha una síntesi de feina, també hi ha una síntesi d’interessos. Vos-
altres sabeu perfectament que la nostra societat és complexa i que hi ha interessos, mol-
tes vegades, contraposats, que a algú li interessa una cosa i a algú altre just el contrari. 
I tots aquests interessos són legítims i tots s’han de compensar, i tots s’han de tenir en 
compte. I per tant, tots, també, s’han de sintetitzar en una llei.

I, finalment, fer una llei també comporta un esforç de síntesi ideològica. Pensem 
de manera molt plural, de manera molt diversa, de manera diferent. Algú parlava de la 
discrepància. Efectivament, el dret a la discrepància, el dret a pensar diferent, a veu-
re les coses de manera distinta. I això també s’ha de tenir en compte a l’hora d’elaborar 
les lleis. 

Sigui com sigui, vosaltres heu fet un esforç d’una cosa que jo sempre reivindico al 
Parlament de Catalunya i arreu de la societat del nostre país, que és empatia, és posar-se 
a la pell de l’altre, pensar com pensa l’altre, dialogar, arribar a acords, arribar a pactes. 
En definitiva, com deia abans, l’esforç de síntesi que, en gran terme, representa la polí-
tica.

I ho heu fet al Parlament de Catalunya, que és no només casa vostra, perquè sou 
ciutadans i ciutadanes d’aquest país, sinó que és el temple de la paraula, avui ho he po-
gut practicar, i espero que ens pugueu seguir, hi insisteixo, com a ciutadans la majoria, 
potser alguns com a diputats i diputades en el futur.

Sigui com sigui, felicitats per la feina feta durant aquestes setmanes. Gràcies per col-
laborar amb aquest projecte. I ara, evidentment, el jurat tindrà en compte la vostra par-
ticipació i la vostra feina a l’hora d’establir el Premi Conviure.

Moltíssimes gràcies. 
S’aixeca la sessió.
(Aplaudiments.)

La sessió s’aixeca a les onze del matí.
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Annex

Llei sobre la intel·ligència artificial i la robòtica

Preàmbul

Catalunya s’ha caracteritzat històricament per la perseverança en el treball i la cerca 
constant de millora ens els àmbits social i tecnològic. Esdeveniments que tenen lloc al 
nostre país, mostren el capteniment de Catalunya en l’avenç de la tecnologia.

Avui, cada vegada més, la tecnologia ho impregna tot. És força difícil en aquests mo-
ments de la història trobar algun tipus d’activitat humana en què la tecnologia no hi sigui 
present en major o menor mesura i de manera nuclear.

La tecnologia és fruit de l’activitat racional humana, i com a tal segueix una evolució. 
Però si bé fa unes dècades la tecnologia avançava a una velocitat i un ritme assumibles 
per al gran gruix de la societat, i amb temps suficient perquè aquesta en regulés la implan-
tació per mitjà dels mecanismes legislatius tradicionals, avui això és cada vegada més di-
fícil.

Abans, les màquines tenien una finalitat concreta i s’utilitzaven com a objecte de co-
merç i producció. Es podien comprar i vendre màquines, i també fer-les servir per a facilitar 
la producció de béns. Avui, algunes màquines dotades d’intel·ligència artificial ja no tenen 
una finalitat estrictament definida, sinó que elles mateixes trien per a què poden ser útils 
i aprenen a ser-ne cada cop més. El ventall de finalitats de les màquines actuals pot anar 
des de la substitució de l’home en una intervenció quirúrgica complexa fins a la redacció 
d’un llibre d’èxit. Necessàriament, tot això ha de ser regulat. Ja no ens basta una legislació 
dirigida a l’ordenament de la vida humana. Ens cal una regulació de la vida automàtica, i 
també una classificació del tipus de màquines segons el seu nivell d’autonomia per tal de 
preveure responsabilitats en els seus usos. Les màquines, els ginys, els robots i similars 
compten amb programes cada vegada més autònoms i multifuncionals, la qual cosa obli-
ga a definir la responsabilitat civil de les seves funcions.

Capítol I. Objecte, finalitat i definicions

Article 1. Objecte
1. L’objecte d’aquesta llei és establir criteris clars per a ordenar les aplicacions socials 

de la robòtica i la intel·ligència artificial en tots els àmbits de la societat: la mobilitat, l’educa-
ció, la investigació, els esports, l’economia, la defensa, la salut i l’entreteniment. 

2. Les aplicacions no són normes socials, ja que hi ha aplicacions de molts tipus, com 
ara militars, de salut, d’aprenentatge, industrials, entre altres. 

3. L’objecte d’aquesta llei també és l’establiment de la responsabilitat de les accions 
que fan els aparells i ginys que s’apleguen sota la denominació de robots i màquines d’in-
tel·ligència artificial i l’establiment de limitacions i controls de seguretat per a les seves ac-
cions.

Article 2. Finalitats
Les finalitats d’aquesta llei són les següents: 
a) Identificar el conjunt d’aparells i ginys que es poden aplegar sota la denominació de 

robòtica i màquines d’intel·ligència artificial; establir criteris per a classificar-los, i crear-ne 
un registre.

b) Descriure la multidisciplinarietat i les diferents tipologies d’aplicació que poden tenir 
les màquines esmentades i, en funció d’això, considerar-les lícites o il·lícites, i si són d’ús 
lliure o bé necessiten registre o llicència.

c) Determinar les conseqüències civils, —i ponderar les jurídiques i ètiques— que les 
màquines poden generar, i redactar normes jurídiques o establir les modificacions que cal-
gui introduir en la normativa civil i penal vigent.

Article 3. Definicions
Als efectes d’aquesta llei, s’entén per: 
a) Giny: l’aparell o màquina que solament fa una funció bàsica, que es limita a seguir 

només una ordre repetitiva, ja que ha estat programat únicament per fer una feina deter-
minada.
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b) Robot (o autòmat): l’aparell o màquina que fa una funció mecanitzada sense ajuda 
de les persones, és a dir que és autònom, i tot això ho pot fer gràcies a un algoritme prè-
viament introduït. Els tipus de robots més importants són els següents: 

Robots industrials. Els robots industrials s’utilitzen per registre o amb llicència i, segons 
les característiques que tinguin, el seu ús només és permès per a certes persones.

Robots de servei. Els robots de servei poder ser tant d’ús lliure com per registre o amb 
llicència.

Robots domèstics. Els robots de servei domèstic són d’ús lliure, el seu ús és lícit i té 
conseqüències civils bàsiques generals.

Robots mèdics. Els robots de servei mèdic i sanitari s’utilitzen per registre o amb llicèn-
cia, el seu ús és lícit i té conseqüències civils molt específiques. Se’n permet l’ús i l’apli-
cació només a personal sanitari autoritzat i col·legiat. Els robots mèdics han d’estar en un 
lloc en què es garanteixi la seguretat dels usuaris i, en cas de danys, s’ha de tenir molt en 
compte si se n’ha fet un bon ús. Els robots mèdics s’han de sotmetre a uns controls regu-
lars i periòdics que n’assegurin el bon funcionament.

Robots militars. Els robots de servei militar s’utilitzen per registre o amb llicència, el 
seu ús és lícit en serveis militars i per part del personal adequat amb la categoria corres-
ponent. Les conseqüències civils són molt greus si s’incompleixen aquests requisits, i han 
d’estar molt definides i determinades segons el grau d’actuació del robot.

Robots d’entreteniment. Els robots de servei d’entreteniment són d’ús lliure i lícit, ja que 
no poden tenir cap efecte negatiu sobre la persona que els adquireix.

Robots espacials. Els robots de servei espacial s’utilitzen per registre o amb llicència, 
atès el seu cost molt elevat i les grans dimensions; són d’ús lícit, i han de tenir un bon fun-
cionament i s’ha de garantir que no poden fer mal als humans.

Robots educacionals. Els robots de servei educacional són d’ús lliure per qualsevol ti-
pus d’usuari i per tots els públics; l’ús és lícit, i les conseqüències per les responsabilitats 
civils són de tipus general.

Robots humanoides. Els robots humanoides que duen a terme les mateixes funcions o 
tasques que les persones s’utilitzen per registre o amb llicència, atès que no tothom està 
preparat psicològicament per tenir un robot humanoide a casa i que això no l’afecti. L’ús 
d’aquests robots és lícit.

c) Intel·ligència artificial: És un mecanisme capaç d’anar aprenent gràcies als coneixe-
ments i la informació que capta.

S’entén que està dotada d’intel·ligència artificial la màquina que té la capacitat de fer 
una activitat igual o superior amb relació a la productivitat o qualitat de l’activitat humana, 
i que, a més, és capaç d’aprendre i codificar situacions o factors externs d’àmbit cog-
nitiu.

Capítol II. Classificació dels robots i les màquines d’intel·ligència artificial

Article 4. Robòtica
Als efectes d’aquesta llei, es determina la classificació següent d’elements de robòtica: 
a) Les de primer nivell o només funcionals: els ginys.
b) Les de segon nivell o decisives sobre programació sense capacitat d’aprenentatge: 

els robots (com els de serveis, els domèstics, els mèdics, els militars o els d’entreteniment).
c) Les de tercer nivell o d’aprenentatge progressiu: les màquines amb intel·ligència ar-

tificial. La intel·ligència artificial va de manera independent, com ara els robots, on poden 
actuar de manera independent a les programacions fetes per algoritmes.

Article 5. Usos i requisits de les màquines de primer, segon i tercer nivell
1. És permesa la utilització de màquines de primer, segon i tercer nivell a tots els efec-

tes. S’exclouen d’aquest ús generalitzat totes les màquines que tinguin o puguin tenir per 
finalitat l’ús militar en general o les màquines en què l’exercici de la seva finalitat pugui ser 
compatible amb algun dels tipus prohibits al Codi penal.

2. La utilització d’aquestes màquines requereix la supervisió de l’ésser humà.
3. La utilització d’aquestes màquines requereix una habilitació especial segons el nivell.
4. La possessió d’aquestes màquines està sotmesa a restricció i han d’estar inscrites 

en un registre especial, atès que es poden reprogramar i tenir un alt grau d’afectació en 
diferents àmbits.
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Capítol III. Responsabilitat i altres aspectes civils

Article 6. Responsabilitat civil
1. El propietari és el responsable civil pels danys que causi una màquina de primer, se-

gon o tercer nivell. Això, sens perjudici del cas en què, per negligència, tota la responsabili-
tat pugui ser atribuïda a un mal ús dut a terme per qui la utilitzi. En aquest cas, el negligent 
és qui n’ha d’assumir totalment la responsabilitat. Si els danys són a causa d’un defecte de 
fabricació, el responsable és el fabricant. Cal que el fabricant indiqui les possibilitats d’er-
rades de funcionament.

2. Un robot que manllevi la vida o causi lesions a un tercer humà no pot al·legar, en cap 
cas, defensa pròpia. La responsabilitat és de qui fa un ús negligent del robot o bé del pro-
pietari, en cas d’haver-lo modificat. Si això passa, el robot s’ha de sotmetre a un control de 
qualitat.

Article 7. Assegurances de mobilitat
1. Les companyies asseguradores tenen l’obligació de comptar amb una tarifa per a 

vehicles autotripulats (tant rodants com aeris o drons). Qualsevol propietari d’aquests vehi-
cles pot sol·licitar aquestes tarifes. Aquestes assegurances han de ser un 75% més bara-
tes que les s’ofereixen pels mateixos serveis amb conductors humans.

2. Les assegurances han de donar les mateixes cobertures, tant si el vehicle està tripu-
lat per una persona o és autònom, però cal tenir en compte que els vehicles amb autono-
mia ja tenen elements de seguretat.

Disposició transitòria. Criteris interpretatius fins al desplegament de la llei

Totes les mesures de caràcter civil que es poden desprendre de l’aplicació d’aquesta 
llei però que no troben una acomodació exacta per manca de normativa o reglamentació 
de desplegament, i fins que aquesta no sigui redactada i entri en vigor, han de ser interpre-
tades de la manera menys lesiva possible per al qui n’és propietari o en fa ús, però tenint 
com a prioritat màxima d’interpretació els criteris de seguretat i protecció de les eventuals 
víctimes.
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