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MEMORIA D'IMPACTE ECONOMIC DE L'AVANTPROJECTE DE LLEI DE CREACIÓ 
DE L'AGENCIA DE CIBERSEGURETAT DE CATALUNYA 

1.-lnforme d'impacte pressupostari 

L'eventual creació d'una nova entitat no hauria de tenir cap impacte en els ambits de 
personal i pressupost ja que I'entitat resultant assumiria inicialment els recursos de la 
Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT) i ocuparia la seva 
posició pressupostaria. Així mateix, I'entitat resultant aglutinaria tots aquelles elements i 
infraestructures necessaris ja existents en I'Administració de la Generalitat de Catalunya i 
el seu sector públic per a la presta ció deis seus serveis. Per tant, en primera instancia 
aquest avantp~ojecte de lIei no ha de tenir cap incidencia des del punt de vista 
pressupostari. 

En aquest sentit, es preve u fer coincidents els procediments de creació i posada en marxa 
de I'entitat que assumeixi les funcions de ciberseguretat amb el de la Iiquidació de I'entitat 
que actualment desenvolupa les funcions corresponents, tot establint els períodes de 
carencia i transició necessaris per a la consolidació d'ambdós processos. 

2.- Informe d'impacte economic i social 

En relació amb I'avaluació deis beneficis i costos que implica aquest avantprojecte de 
lIei cal tenir en compte el següent: 

En relació als beneficis d'aquest projecte seran els de disposar d'un servei públic de 
ciberseguretat que garanteixi una Societat de la Informació Segura a Catalunya, operant 
un Centre de Resposta a Incidents competent en la materia per a la ciberseguretat a 
Catalunya. Aquest servei públic de ciberseguretat haura de donar suport a la resta 
d'autoritats competents i qualssevol altres actors públics i privats de Catatunya en la 
prevenció, protecció, detecció, coordinació, contenció, recuperació, analisi i investigació 
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en , materia de ciberseguretat als efectes de mitigar el incidents 
conseqüencies que pugin afectar a la societat catalana. 

les seves 

E;ls serveis i actuacions de Ciberseguretat que endegaria i duria a terme I'entitat 
competent en materia de ciberseguretat també cercarien la millora de la seguretat en 
I'Administració electrónica i els serveis públics prestats a través de mitjans electrónics, 
redundant en un augment del nivell de ciberseguretat per als ciutadans en la seva 
relació amb I'Administració. 

El servei públic de ciberseguretat tindria una incidencia en termes de beneficis de 
manera global a la ciutadania, empreses i instituc,ions de Catalunya, ja que les seves 
actuacions anirien encaminades a millorar la ciberseguretat de les xarxes i serveis TIC 
ubicats a Catalunya així com a millorar-ne el nivell de coneixement pels ciutadans (per 
exemple a través de diverses campanyes de conscienciació sobre la ciberseguretat, 
amenaces a la xarxa, sensibilització en I'ús de les tecnologies de la informació i les 
comunicacions, etc.). 

Pel que fa als costos la creació d'aquesta nova entitat suposaria un increment de cost de 
10.146.146,13 Euros durant els exercicis 2016-2018 ambdós inclosos (s'adjunta detall deis 
costos). Així mateix el desenvolupament de les seves competencies no implica cap cost, 
taxa o preu públic directament aplicable a cap individual o col 'lectiu privat. És possible que 
en un futur es determinin certes taxes per actuacions que puguin sol' licitar específicament 
els particulars, malgrat no es preveu en aquest moment. 

Aquest ,impacte económic es produiria de manera distribu'ida en els exercicis 2016-
2018, malgrat que finalment es presenta una previsió per als exercicis 2016-2019 
d'acord amb diferents modalitats. L'impacte económic final es concreta en les xifres que 
s'adjunten i es cristal ' litzen en els instruments que es resumeixen en els següents 
punts: 

- Increment del pressupost disponible per a la Fundació CESICAT per a I'exercici 
2016: Tenint en compte que la própia lIei determina que transitóriament les diferents 
accions previstes per a l'Agencia siguin desplegades, de manera progressiva i 
d'acord amb la normativa vigent i a la naturalesa de I'entitat, per la Fundació 
CESICAT és necessari determinar un increment del pressupost disponible per 
aquesta entitat als efectes d'iniciar aquest desplegament i la implementació de 
determinades accions. Tan sois es preveu aquest increment de pressupost per a la 
Fundació CESICAT com a impacte económic d'aquesta mesura per a I'exercici 
2016. L'increment previst del pressupost de I'entitat per a I'exercici 2016 es xifra en 
un import de 1.551.848,71 Euros, augmentant el pressupost de I'entitat a una xifra 

( 

{ 

( 

( 

l 

l 

l 

l 

"
l 

l 



l 

l 

l 

1... 

l 

( 

mm Generalitat de Catalunya 
WW Departament de la Presidencia 

Secretaria de Telecomunicacions, 
Ciberseguretat i Societat Digital 

global de 6.373.100,00 Euros. 

PARLAMENT DE CATALUN .>:'1 
REGISTRE GENERAL I 
O O O 5 O 2 7. 07. 16 O 3 4 1 ~ 1 ¡ 

NUM DE FULL NUM O·E NTRAOA 

- Formalització d'un cdntracte programa amb l'Agencia de caracter plurianual: Per 
als tres exercicis posteriors es preveu la formalització d'un contracte programa 
plurianual que detalli les accions i serveis a desenvolupar, els costos específics 
d'aquest serveis, drets i obligacions de cada una de les parts, durada, indicadors de 
seguiment i avaluació, organ de seguiment del contraCta programa, entre dialtres 
extrems. Els costos previstos en I'informe inicial recullen, per als exercicis 
posteriors, la proposta de serveis a incloure en aquest contracte programa. 

El contracte programa de caracter plurianual contempla una despesa per als 
exercicis 2017 a 2019 deis següents imports: 

Import total 

Increment 
anual 

previst 

Import 
Previst 

2017 

8.168.400 

1.795.300 

Import 
Previst 

2018 

10.068.400 

1.900.000 

Import 
Previst 

2019 

12.383.400 

2.315.000 

Així dones, a través d'aquest instrument es preveu un increment de despesa global per 
als exercicis 2017 a 2019 de 6.010.300 Euros. 

Així mateix, les possibles obligacions d'actuació que en alguns casos hagin d'assumir 
els prestadors de serveis de la societat d'informació s'incardinen en I'ambit d'execució 
d'obligacions legislatives preexistents. Així dones, les obligacions que es puguin 
determinar per als prestadors de servei de la societat de la informació es troben 
detallades a la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació. El que 
determinara el cos legal que es pro posa aprovar és que les funcions que en aquesta.llei 
es determinen les exerceixi en I'ambit de Catalunya I'organisme competent en materia 
de ciberseguretat. 
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Quant a les disposicions afectades, hem de tenir en compte que es produeix una 
modificació de diversos preceptes de la Llei 29/2010, del 3 d'agost, de I'ús deis miljans 
electrónics al sector públic de Catalunya pel que fa referencia a la incorporació de nous 
preceptes a I'articulat. 

En aquest sentit, les modificacions a la Llei, tenint en compte el contingut de 
I'Avantprojecte de IIei proposat, són les següents: 

Dísposícíó Addícíonal Cinquena de /'Avantprojecte de /leí: 

, 
- DF1 S'incorpora una IIetra a I'article 6.2 de la Llei 29/2010 

- DF1 S'incorpora una IIetra a I'article 6.3 de la Llei 29/2010 

- DF1 S'incorpora una IIetra a I'article 7 de la Llei 29/2010 

No es preveuen d'altres afectacions normatives de caracter general, sen s perjudici de 
I'impacte competencial en I'estructura de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i 
el seu sector públic per tal de permetre el correcte desplegament de les competencies i 
funcions de I'organisme proposat. 

Així doncs, el present avantprojecte tindra com a impacte la reordenació de les 
competencies en materia de seguretat en I'ambit de Catalunya, assignant-Ies a 
I'organisme que es pro posa crear. Les possibles obligacions que es derivin per tercers 
ja es troben regulades en I'ordenament jurídic en el qual s'encaixa la present proposta 
(entre d'altres la Llei :34/2002 de serveis de la societat de la informació, la Llei 59/2003 
de signatura electrónica, la Llei 9/2014 General de Telecomunicacions) . 

4. Informe d'impacte de genere 

L'avantprojecte de IIei que es tramita ha fet servir un IIenguatge no discriminatori tenint 
en compte les Recomanacions de la UNESCO (Resolucions 14.1 de 1987 i 109 de 
1989) i del Consell d'Europa (Recomanació R(90) 4 de 1990). 
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També s'han tingut en compte les previsions del Decret 162/2002, de 28 de maig, de 
modificació del Decret 107/1987, de 13 de marc;, pel qual es regula I'ús de les lIengües 
oficials per part de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, amb I'objecte de 
promoure I'ús d'un lIenguatge simplificat i no discriminatori i, en la mesura del possible 
tenint en compte la materia objecte de regulació, I'ús de la terminologia catalana 
normalitzada. 

Secretari General de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital 
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Jordi Puigneró Ferrer 

Barcelona, 13 de juliol de 2016 
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