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Informe sobre I'avantprojecte de IIei de creació de l' Agencia de Ciberseguretat de 
Catalunya 

Antecedents 

1. L'avantprojecte pretén crear una entitat de dret públic sotmesa a I'ordenament jurídic 
privat de les que preveu I'article 1.b.1 de l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana 
anomenada Agencia de Ciberseguretat de Catalunya, la qual tindria com a per missió 
garantir la ciberseguretat en el te rritori de Catalunya, entesa com la seguretat de les 
xarxes i els sistemes d'informació, mitjangant la implantació de mesures de 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 integració a la societat de la informació. 

2. Cal assenyalar que el 12 de novembre de 2014 aquesta unitat va informar favorablement 
la proposta d'acord del Govern pel qual s'aprova la memoria preliminar de' 

. l'Avantprojecte de [lei de creació de I'organisme encarregat de la gestió de la 
ciberseguretat a Catalunya. sense perjudici que des d'aquesta unitat no es considerava 
justificada la continu'itat de la Fundació Centre ·de Seguretat de la Informació de 
Catalunya (CESICAT). Aquesta proposta es va tramitar al SIGOV amb I'expedient de 
referencia SIG14EM00970. 

3. El 28 de maig de 2015 es va incorporar al SIGOV la proposta de Decret !lei de creació de 
l'Agencia de Ciberseguretat . de Catalunya, amb el número de referencia 
SIG15EM00514. EI5 de juny de 2015, aquesta unitat va informar favorablement sobre el 
projecíe de Decret lIei de creació de l'Agencia de Ciberseguretat de Catalunya, on ja es 
preveia la supressió del CESlCAT i es feien diverses conSideracions a I'articulat del text. 

4. El 22 de juliol de 2015 es va publicar al SIGOV el projecte de lIei de creació de ¡'Agencia 
de Ciberseguretat de Catalunya amb el número de referencia SIG15EM00801. El 3 
d'agost de 2015 aquest centre directiu va emetre un nou informe on s'assenyalava que 
s'havi'en indos en el text la practica totalitat de les consideracions efectuades per 
I'informe emes el 5 de juny de 2015, si bé s'introdu'ien diverses modificacions al text 
inicialment informat que mereixien noves consideracions per part d'aquest centre 
directiu. 

Consideracions 

1. Aquest centre directiu ha reiterat en tots els seus informes que considerava justificada la 
creació de l'entitat, en especial per considerar que la forma jurídica mitjangant el qual 
actualment es prestava els 'serveis de ciberseguretat, la Fundació Cesicat, no era 
adequada per les finalitats que es pretenien aconseguir. Per aquest motiu, tenint en 
compte que els avantprojectes previs preveien la supressió del Cesicat, aquests es van 
informar favorablement amb determinades condicions. Ens reiterem en els comentaris 
efectuats en els anteriors informes en all6 que sigui ?plicable a I'actual proposta. Així 
mateix, també es van analitzar els criteris previstos en l'Acord del Govern de 10 de juliol 
oe 2012, els quals es van considerar justificats, si bé cal dir que ara no s'hi fa cap 
referencia. 

2. En qualsevol cas, en relació a I'articulat proposat, es fan les consideracions següents: 

Article 7 - Regim economic i financer 
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Entenem que, per tal garantir I'aplicació efectiva a l'Agencia de la normativa reguladora 
de les finances de la Generalitat, en especial les limitacions respecte de I'endeutament, 
caldria modificar I'apartat 1 d'aquest article "1. L 'Agencia de Ciberseguretat de Catalunya 
gaudeix d'autonomía financera plena" per "1. L 'Agencia gaudeix de I'autonomia finan cera 
que estableix la normativa reguladora de fes finances de fa Genera/itat". 

Així mateix, caldria modificar I'apartat 2 per tal d'aclarir que el patrimoni de l'Agencia pot 
ser dos tipus, el propi i I'adscrit, ates que d'acord amb la normativa patrimonial de la 
Generalitat, el patrimoni adscrit no és patrimoni propi de l'Agencia. En conseqüencia, 
proposem la redacció següent: "2. Constitueíxen el patrimoni de l'Agencia e/s béns i 
drets que Ii són adscrits i els béns í e/s drets propis de qua/se vol natura/esa que 
adquíreixí per qua/sevo/ títO/," 

Article 8 - Regim de contractació 

En aquest article es reconeix que ['Agencia "te la condició de mitja propi i servei tecnic de 
les institucions i els departaments en que s'estructura l'Administració de la Genera[itat de 
Catalunya, e[s organismes i les entitats que en depenen o s'hi vinculen i que tinguin la 
condició de poder'adjudicador." Considerem que l'Agencia només pot tenir la condició de 
miija propi de [es entitats en que ['Administració de la Generalitat o les entitats del seu 
sector públic n'exerceixen el control efectiu, [a qual cosa no és el cas d'entitats 
vinculades. En conseqüencia, caldria eliminar la referencia a les entitats vinculades. 

Disposició addicional primera - Adscripció a l'Agencia deis béns dedomini públic 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

Estableix el següent: ( 

"1 . Per al complíment de les seves funcions, s'adscríuen a l'Agencia e/s béns de domini 
públic i e/s crédits anuals destinats al seu manteniment i evo/ucíó que constitueixín la 
infraestructura, solucíons, programari j e/s equípaments de xarxa exístent~ per a la 
ciberseguretat procedents de l'Admínístració de la Generalitat de Catalunya i deIs t 
organismes í entítats vinculats o dependents d'aquesta, e/s quals conserven aquesta 
natura/esa de domíni públic í les exempci6ns fisca/s i económiques que puguin tenir 
reconegudes. " , 

En relació amb el contingut d'aquesta disposició cal assenyalar, en primer \Ioc, que no 
s'ha inclos en I'expedíent una descripció (o inventari) deis béns que es pretenen 
adscriure a ¡'agencia ni, per tant, de la seva valoració. Per tant, no és possíble valorar les 
implicaciof)s patrimonials que suposaria la citada adscripció. 

Així mateix, a banda de I'Administració de la Generalitat, es determina que s'adscriuran 
els béns d'aquesta naturalesa procedents "deIs organismes i . entítats vinculats o 
dependents d'aquesta", sense que especificar de quines entitats es tracta. En qualsevol 
cas, per superar aquesta limitació, cal tenir en compte que I'article 21 de l'Estatut de 
I'Empresa Pública Catalana, per referencia al 3, 'esfableix que pertoca al. Govern, 
mitjanyant decret, fixar els béns que s'assignen a aquests tipus d'entitats, per la qual 
cosa o es podría establir que aquest aspecte es concretara mitjangant el decret 
d'aprovació deIs Estatuts. 

En segon !loe, cal dir que s'inc/ou no només les, entitats dependents, sinó també les 
vinculades, és a dir, entitats sobre les quals la Generalitat no té capacitat de control, 
motiu pel qual considerem que caldria eliminar aquest terme de la redacció. 
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En tercer lIoc, val a dir que, a criteri d'aquest centre directiu, la relació de béns 
assenyalada és imprecisa, utilitza termes inconcrets i polisemics (com per exempte, 
infraestructures o sotucions). Per aquest motiu considerem més adequat fer una 
referencia general als béns afectats a les funcions que assumira l'Agencia assenyalant 
que aquests es concretaran en el Decret d'aprovació deis estatuts de l'Agencia. 

Finalment, I'article, a més deis béns, fa referencia "als credíts anuals destinats al seu 
manteniment i evo/ució", la qual cosa no constitueix un element de patrimoni d'acord 
amb la definició que estableix I'article 3 de la L1ei 33/2003, de 3 de novembre, del 
patrimoni de les administracions públiques. En conseqüencia, caldria incloure un nou 
paragraf que reguli la subroga ció deis drets de contingut económic, també de les 
obligacions, que assumíra l'Agencia provinents de l'Administració de la Generalitat i de 
les entitats del seu sector públic. 

D'acord amb aquestes consideracions, suggerim un redactat alternatiu al citat apartat 

"1. S'adscriuen a /'Agencia e/s béns de l'Administració de /a Generalitat de . Catalunya i 
de les entitats del seu sector púb/ic afectats a les funcionsque desenvolilpa l'Agencia. 
Els béns de domini públic conserven aquesta natura/esa ¡les exempcions fiscals i 
económiques que puguin ten;r reconegudes. El decret d'aprovació deis Estatuts de 
l'Agencia concretara els béns objecte d'adscripció i el procediment mitjangant el qua/ es 
forma/itzara, que nec;essariament haura de reflectir /a seva va/oració económica. 

L 'Agencia se subrogara en e/s drets i obligacions de contingut económíc de 
/'Administració de la Generafitat i de les entitats del seu sector púb/ic afectats a les 
funcions que desenvolupa "Agencia, la qua! cosa es concretara en el decret d'aprovació 
deIs seus Estatuts. n 

Disposició addicional segona - Cessió a I'agencia deis actius materials. personal 
pressupost i subrogació en els contractes i convenís 

En aquesta disposició, així com en les disposicions transitories primera i segona, i finals 
tercera i cinquena (apartat tercer), es regula él regim de transició i traspas de les 
funcions, personal, drets, obligacions i patrimoni entré la fundació CEStCAT i I'Agencia, 
en diferents operacions que, en definitiva, consisteixen en una cessió global d'actius i 
passius. Tenint en compte" que la cessió global d'actius i passius implica el traspas de 
drets i obligacions en el sentit més ampli possible entre ambdues entitats i que aquest 
s'instrumenta en un sol acte, d'acord amb el tractament que aquesta rep a la L1ei 4/2008, 
de 24 d'abril, del lIibre tercer del Codi Civil de Catalunya, considerem convenient unificar 
en una sola disposició, preferentment la disposició final, totes les qüestions relatives a la 
cessió global d'actiu i passiu del CESICAT. En definitiva, el que caldria establir és que un 
cop constitu'ida I'Agencia, la Fundació iniciara els tramits per a dissoldre's mitjangarit una 
cessió global d'actius i passius vers la nova entitat. A més, cal tenir present que la 
dis50lució del Cesicat, en tant que Fundació, s'haura de realitzar d'acord amb el Codi 
Civil, per la qual cosa la proposta no hauria d'establir previsions contradictories amb 
aquesta normativa sectorial. En aquest sentit, tal i com de fet fa la proposta, es pot 
autoritzar als representants de l'Administració de la Generalitat i d'entitats del seu sector 
públic en el patronat del Cesicat a dur a terme tates les actuacions necessaries per tal de 
realitzar la cessió global d'actius i passius. En conseqüencia, s'insta a eliminar les 
disposicions addicional segona, transitories primera i segona i finals tercera i apartat 
tercer de la cinquena per afegir una disposició final en el sentit del que s'ha exposat. 
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Al marge de la subroga ció en drets i obligacions respecte del Cesicat, considerem 
necessari afegir un punt que estableixi la subrogació per part de l'Agencia en les 
relacions jurídiques de I'Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector 
públic en I'ambit funcional que assumeix: L'Agencia se subrogara en la posició jurídica 
de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i de les entitats del seu sector públic pel . 
que fa a/s drets i obligacions que Ji corresponguin en 1'8mbit de les funcions que 
l'Agencia assumeix, la qual cosa es concretara en el decret d'aprovació deis seus 
estatuts': 

Disposició final guarta 
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La disposició final quarta assenyala un termini d'un any per I'aprovació d'estatuts 'i les ( 
normes necessaries pel seu desplegament, sense establir una seqüencia que aporti 
seguretat jurídica al procés de creació de I'entitat. Tampoc es troba cap referencia més a 
aquesta qüestió en d'altres articles. Tenint en compte I'experiencia recent en processos 
d'aquestes característiques, caldria establir una disposició que ordenés convenientment 
aquest procés. En aquest sentit fem la proposta següent: 

"En el termini de xxx a comptar des de I'entrada en vígor d'aquesta I/eí, el Govern ha 
d'aprovar, mitjanqant Decret, e/s estatuts de l'Agencia de Ciberseguretat de Catalunya. 
L'Agencia s'ha de constituir un cop aprovats e/s seus estatuts mitjanqant la reunió del 
seu Consell d'Administració, la qual cosa determinara la seva adquisició de personalitat 
jurídica': 

Conclusions 

Aquest centre directiu considera justificada la creaci,ó de l'Agencia de Ciberseguretat ( 
de Catalunya, si bé condiciona el sentit favorable del seu informe a la modificació de ( 
I'avantprojecte de lIeí d'acord amb les cOl)sideracions realitzades en I'apartat anteri,or. 

Barcelona, 18 de juliol de 2016 

Joan Manuel Espuelas Puigdollers 
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Vist i plau 
El director general del Patrimoni 
de la Generalitat de atalunya 

Francesc 
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