
( 

l 

l 

l 

PARLAMENT DE CATALUN' II~'l 
REGISTRE GENERAL 

0014327.07. 16 034151 

NUM DE FULL NUM D'ENTRADA 

Avantprojecte de lIei de creació de l'Agencia de Ciberseguretat de Catalunya. 

Preambul 

La societat de la informació es configura com una plataforma global per a la lIiure circulació 
de la informació, idees i coneixement, i els poders públics venen apostant clarament per la 
seva plena implantació, emprant cada dia més les eines que tant les administracions com 
els prestadors de serveis posen a la seva disposició. L'ús quotidia de les tecnologies de la 
informació i la comunicació (TIC) i el tractament de la informació que en fan les converteixen 
en elements essencials per a I'actual desenvolupament economic i convivencia social. La 
dependencia, doncs, d'aquestes tecnologies, sistemes i informació fa que esdevinguin 
basics per a garantir la continu'itat de I~s activitats, per a ,oferir seguretat jurídica en les 
accions del ciutada i el trafic mercantil, així com per a garantir el progrés i desenvolupament 
social deis cidtadans de Catalunya en aquesta societat de la informació. 

No obstant, el desenvolupam~nt de la societat de la informació es troba afectat per diversos 
reptes i ame,!aces que posen en perill la seva seguretat, ,i la interrelació i dependencia de 
les infraestructures i serveis de comunicacions fan que la seva protecció enfront 
ciberamenaces hagi esdevingut un pilar basic. 

Tant a nivell nacional com internacional, es pot detectar que en els últims temps I'activitat 
organitzada a la xarxa que té com a objectius perjudicar accions i serveis públics de governs 
i d'empreses privades de rellevancia notable s'ha vist incrémentada exponencialment, així 
com I'impacte obtingut en les seves accions, arribant en molts casos a afectar els serveis 
basics per al bon funcionament de les administracions i per a la ciutadania. 

Er:J els darrers temps, la bel·ligerancia de les actuacions a la xarxa dirigides cap a Catalunya, 
en general, i, concretament, cap a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i els' seus 
serveis públics, fan necessari assumir una actuació decidida per a la protecció de la 
informació, infraestructures i interessos de la Generalitat de Catalunya i de les persones i 
institucions públiques i privades de Catalunya. 

L'evolució en la motivació i la complexitat deis ciberatacs esta situant les infraestructures 
essencials del país com a objectiu. Aquestes infraestructures són necessaries per a garantir 
el correcte funcionament del Govern, de les administracions públiques, i per a la protecció i 
el bon funcionament deis serveis basics de la ciutadania, entenent com a serveis basics 
aquells que garanteixen la seguretat i continu"itat social basica com, per exemple, els 
principals subministres o el suport a la mobilitat i la xarxa viaria. Per aquesta raó, cal 
garantir-ne la seva protecció i esdevé una prioritat vetllar per la seva ciberseguretat. 

Un deis principals objectius del servei públic de ciberseguretat és la necessitat d'investigar 
ciberatacs en I'ambit de les seves competencies. Actualment no es disposa a Catalunya 
d'aquesta capacitat i resulta imprescindible per a garantir la correcta protecció de les 
persones públiques i privades en el territori de Catalunya i la eficient coordinació amb els 
cossos de seguretat quan d'aquests incidents se'n puguin derivar conductes il·lícites. 
Aquesta capacitat sera un deis motius que permetran a més donar suport a les autoritats 
competents per a un millor exercici de les seves funcions públiques a la xarxa. Aquest suport 
és imprescindible per a garantir que les funcions d'aquestes autoritats es puguin dur a terme 
amb la major seguretat, tant tecnica com jurídica, en I'ambit de la societat de la informació. 
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Així, és necessari disposar d'un Equip de Resposta a Incidents (CSIRT) que gestioni els 
incidents de ciberseguretat que afectin al territori de Catalunya, i que gaudeixi de les 
competencies establertes a la normativa de la societatde la informació. 

Per donar resposta a aquestes necessitats cal disposar, d'un organisme que, en I'ambit de 
les competencies de la Generalitat de Catalunya, vetlli per dur a terme les funcions del 
servei públic de ciberseguretat i permeti garantir i augmentar el nivell de seguretat de les 
xarxes i els sistemes d'informació a Catalunya. La seves funcions han de basar-se en la 
implantació de mesures de protecció sobre la infraestructura pública i els seus serveis, així 
com en la coordinació amb els prove"idors privats de serveis de la societat de la informació 
per a I'assoliment deis seus objectius. ' 

Actualment, la Generalitat de Catalunya compta amb la Fundació Centre de Seguretat de la 
Informació a Catalunya (CESICAT), que és una entitat sense anim de lucre que té per 
objecte I'establiment i seguiment deis programes i plans d'actuació necessaris per a garantir 
una societat de la informació segura, operant un Centre de Seguretat de la Informació de 
Catalunya, com a eina per a la generació d'un teixit empresarial catala d'aplicacions i serveis 
de seguretat TIC que sigui referent nacional i internacional. Les finalitats de les activitats i 
actuacions d'aquesta Fundació són el foment i promoció de la seguretat TIC a nivell 
nacional, d'acord amb els plans d'actuació que s'elaborin. 

La Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya, pero, per la seva forma 
jurídica, no pot exercir les funcions ni ,prestar el servei públic de ciberseguretat. 

L'afectació deis atacs cibernetics esmentats anteriorment, dona fonament a la necessitat 
d'abordar aquesta materia en I'ambit de Catalunya per tal de dotar a la ciutadania, les 
empreses i les institucions del país d'un servei de ciberseguretat públic encarregat de 
protegir-Ios i d'implementar actuacions i proporcionar informació per a reduir I'impacte 
d'aquests atacs a Catalunya. 

Així doncs, la present lIei té com a finalitat la dissolució del CESICAT i la creació d'una 
entitat de dret públic, amb personalitat jurídica propia, sotmesa la dret privat, a la qual se Ii 
atorguen aquestes funcions. D'aquesta manera, es garante ix que el Govern disposi de les 
eines necessaries per a afrontar els riscos i amenaces que planteja actualment la plena 
integració a la societat de la informació. 

Aquest nou organisme podra exercir, entre d'altres, les funcions següents: desenvolupar i 
liderar el servei públic de ciberseguretat necessari per a la protecció del territori de 
Catalunya davant les amenaces actuals; coordinar la ciberseguretat entre els diferents 
actors en I'ambit de Catalunya com a respqnsable d'aquesta materia; i garantir la 
ciberseguretat de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, i, si 
s'escau, de la resta d'entitats i institucions públiques de Catalunya, deis ens locals, així com 
de les persones físiques i jurídiques situades a Catalunya. 

Davant deis riscos que la ciberseguretat planteja a Catalunya i a les seves institucions, el fet 
de no disposar d'aquesta figura impedeix la correcta gestió d'incidents de caracter global 
que els afecten i la coordinació deis esfon~os deis diferents equips que en puguin tenir 
coneixement. 

Per tal de garantir la necessaria actualització i adequació de les mesures de protecció per a 
fer front a les amenaces s'encarrega al Govern I'elaboració i aprovació deis corresponents 
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plansd'actuació en materia de ciberseguretat. La seva execució mitjan<;ant l'Agencia 
garantira que es desenvolupin i apliquin les mesures necessaries per fer front a ciberatacs i 
ciberamenaces, reduint el risc i millorant els nivells de ciberseguretat ge la ciutadania, 
institucions i empreses a Catalunya. 

Aquesta lIei, modifica la Llei 29/2010, del 3 d'agost, de I'ús de mitjans electronics al sector 
públic de Catalunya, per tal d'adequar-Ia al que estableix la present lIei. . 

La competencia de la Generalitat per la creació de l'Agencia de Ciberseguretat de Catalunya 
ve donada per I'article 150 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, d'acord amb el qual 
correspon a la Generalitat, en materia d'organització de la seva Administració, la 
competencia exclusiva sobre I'estructura, la regulació deis organs i directius públics, el 
funcionament i I'articulació territorial, i les diverses modalitats organitzatives i instrumentals 
per a I'actuació administrativa. 

L'article 140.7 del mateix Estatut disposa que correspon a la Generalitat, d'acord amb la 
normativa de l'Estat, la competencia executiva en materia de comunicacions electroniques, 
que inclou en tot cas, promoure I'existencia d'un conjunt mínim de serveis d'accés universal. 

D'acord amb I'article 121.1 a), corres pon a la Generalitat la competencia exclusiva en 
materia de comer<;, que inclou en tot cas, I'ordenació administrativa del comer<; electronic. 

De conformitat amb I'article 53 del mateix Estatut, els poders públics han de facilitar el 
conejxement de la societat de la informació i han d'impulsar I'accés a la comunicació i a les 
tecnologies de la informació, en condicions d'igualtat, en tots els ambits de la vida social, 
inclos el laboral; han de fomentar que aquestes tecnologies es posin al servei de les 
persones i no afectin negativament lIurs drets, i han de garantir la prestació de serveis per 
mitja de les dites tecnologies, d'acord amb els principis d'universalitat, continuHat i 
actualització. 

D'altra banda, i d'acord amb I'article 49 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, els poders 
públics han de garantir la protecció de la seguretat i la defensa deis drets i deis interessos 
legítims deis consumidors i usuaris. . 

La iniciativa respon també a la necessitat de donar compliment al mandat rebut en la Moció 
75/X, de 13.2.2014, del Parlament de Catalunya; en que insta al Govern a adoptar la forma 
jurídica més adequada per a dur a terme les funcions assignades al Centre de Seguretat de 
la Informació de Catalunya (Cesicat), i garantir I'escrutini públic i el control parlamentari de 
I'activitat d'aquest organisme, i en la Resolució 535/X, de 19.2.2014, del mateix Parlament, 
en la que insta al Govern a reconvertir el Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya 
(Cesicat) en una agencia governamental. 

Capítoll 

Disposicions generals 

Article 1 

Creació, naturalesa jurídica i regim jurídic 



-PA-R-LA~M~E~N==:T:-:D::":E:::-;::C:-:A-=TA":':"":LU;-;-N~' IJ~'l 
REGISTRE GENERAL 

00146 27.07. 16 034151 

NÚtol , DE FULL NÚM D'ENTRADA 

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 ifuncional, adscrita al departament 
competent en materia de ciberseguretat i societat digital. 

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. 

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. 

Article 2 

Objecte i funcions 

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 de comunicacions electroniques 
i els sistemes d'informació. 

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 i en la consecució deis objectius establerts als mateixos. 
b) Executar els plans de ciberseguretat que en cada moment estiguin vigents. 
c) Coordinar-se amb d'altres organismes en tot allo que es consideri necessari per a la 
consecució deis objectius especificats en els plans de ciberseguretat. 

3. En I'execució d'aquests objectius l'Agencia podra exercitar les seves funcions 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) Prevenir, detectar i respondre incidents de ciberseguretat a Catalunya, desplegant les 
mesures de protecció adients per donar resposta a les ciberamenaces i els seus riscos 
inherents sobre infraestructures tecnologiques, sistemes d'informació, serveis TIC i la 
informació que maneguen. 

b) 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 territoride Catalunya, així com les proves que es 
puguin organitzar en materia de ciberseguretat i continu"itat. En I'ambit de l'Administració de 
la Generalitat de Catalunya i el sector públic que la conforma, l'Agencia exercira per mitja 
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de la prestació deis seus serveis les funcions de planificar, gestionar, coordinar i supervisar 
la ciberseguretat de la Generalitat de Catalunya, coordinant amb el Centre de 
Telecomunicacions Tecnologies de la Informació aquelles actuacions on el seu suport 
pugui ser requerit. 

c) Exercir totes les funcions d'equip de res posta a emergencies (CERT) competent a 
Catalunya previstes a la legislació vigent, en particular a la normativa de serveis de la 
societat de la informació, incloent la relació amb altres organismes de ciberseguretat tant a 
nivell nacional com internacional, i la coordinació deis equips de res posta a ' incidents de 
ciberseguretat (CSIRT) i CERT o entitats equivalents que actu'in en el seu amb'it territorial. 
Així mateix, exercira aquestes funcions com a CERT del Govern de la Generalitat de 
Catalunya. 

d) Actuar com a suport, en materia de ciberseguretat, de qualssevol autoritats competents 
per a I'exercici de les seves funcions públiques, i, en particular, en les tasques de lIuita 
contra les conductes iI·lícites, incloent-hi la intervenció directa i obtenció de prava 
electronica. 

e) Investigar i analitzar els ciberincidents i ciberatacs, entesos com accions dirigides a 
ocasionar algun perjudici sobre infraestructures tecnologiques, sistemes d'informació, 
serveis TIC o la propia informació, 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. 

f) 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 .Ia gestió de riscos en materia de 
ciberseguretat. 

g) 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. 

h) 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. 

i) Impulsar un clima de confian¡;a i seguretat que contribueixi al desenvolupament de 
I'economia i la societat digital a Catalunya. 

4. 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: 

} 6 ,3 
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a) 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 del marc de directrius i normes ( 
tecniques per a la protecció deis sistemes d'informació policials, l'Agencia es coordinara 
amb el departament competent en materia de policia i seguretat pública. 

b) 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. ( 

c) 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 vinculals o 
dependents d'aquesta. 

d) 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 policials d'acord amb allo establert a la 
normativa vigent. En I'exercici de les seves funcions l'Agencia actuara de forma coordinada 
amb els cossos policials i de seguretat pública, sens perjudici de les funcions propies del 
departament competent en la materia. En especial, l'Agencia es coordinara amb els cossos 
policials per a la ciberseguretat i protecció deis sistemes d'informaciQ policials, d'acord amb 
les competencies que tenen reconeguda aquells en la materia. 

5. L'Agencia establira línies de col·laboració en I'ambit de la ciberseguretat amb els ens 
locals de Catalunya. 

Capítolll 

Estructura organica. 

Article 3 

Els organs de govern de l'Agencia són el Consell d'Administració i la direcció. 

Article 4 

El Consell d'Administració. 
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Aquest s'integra per un mínim de sis membres un maxim de deu, I'han d'integrar l 
necessariament els membres següents: 

l 
l 



l 

l 
l 

l 
l 

l 

_ .. . ,_ . . ' ... ~ ....... 

PARLAMENT DE CATALUN il~-l 
REGISTRE GENERAL I 
00l~9 27.07.1 6 0341~1 

NÚM. DE FULL 

a) El president o presidenta, carrec que corres pon al conseller o consellera del departament 
competent en materia de ciberseguretat i societat digital. 
b) Hi haura dues vicepresidencies. Una de les quals correspon a una persona amb rang de 
secretari general, que tingui competencia en materia de ciberseguretat i societat digital i 
I'altra a un representant del Departament de la Vicepresidencia, en el suposit que estigui 
creat aquest Departament dins el Govern 
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 Generalltat de Catalunya competent en materia de 
seguretat públiclil. 
f) Un vocal del departament de la Generalitat de Catalunya competent en' materia de 
tecnologies de la informació i la comunicació. 

Els vocals del Consell d'Administració mencionats en I'apartat anterior tenen caracter 
permanent. Els vocal s 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 Govern de la Generalitat de Catalunya. 

El conseller o consellera competent en materia de ciberseguretat i societat digital pot 
proposar vocals, amb caracter temporal, fins el nombre maxim de deu. Aquests seran 
nomenats, si s'escau, pel Govern de la Generalitat de Catalunya. 

Aquests han de ser persones de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, relacionats 
amb els ambits d'actuació i funcions de l'Agencia. La durada del mandat d'aquests vocals no 
pot ser superior als 4 anys. 

Article 5 

La direcció. 

El director o directora és designat lIiurement pel Govern de la Generalitat de Catalunya, a 
proposta del Consell d'Administració qui ostentara les potestats corresponents per a la seva 
contractació i separació, si s'escau. 

Article 6 

Estatuts. 

Correspon al Govern d'aprovar, mitjan<;ant 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, 

Capítollll 

Regim economic i financer, de contractació, personal i control. 



Article 7 

Regim economic i financer 
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1. L'Agencia de Ciberseguretat de Catalunya gaudeix d'autonomia financera que estableix la 
normativa reguladora de les finances de la Generalitat. 

2. Constitueixen el patrimoni de l'Agencia els béns i drets que li són adscrits i els béns i els 
drets propis de qualsevol naturalesa que adquireixi per qualsevol títol. 

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. 
c) Les transferencies que, en el seu cas realitzi el departament al qual resta adscrita 
amb carrec als pressupostos de la Generalitat de Catalunya. 

4. El pressupost de l'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 l'Estatut de 
I'empresa pública catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, del 24 de desembre. 

5. L'Agencia de Ciberseguretat de Catalunya ha d'ordenar la seva comptabilitat de 
conformitat amb el regim establert per la normativa reguladora de les finances públiques de 
la Generalitat de Catalunya, atenent a la forma jurídica de l'Agencia. Així mateix, el regim 
comptable aplicable es sotmetra a les instruccions i normativa de desplegament que dicti la 
Intervenció de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb I'article 75 del Decret Legislatiu 
3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Finances públiques 
de Catalunya. 

Article 8 

Regim de contractació 

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 te la 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 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. 

2. L'organ de contractació de l'Agencia és el director o directora. 
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Regirh 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 potestats administratives que corresponguin a les funcions d'inspecció i 
control que dugui a terme l'Agencia el personal funcionari tindra la consideració d'autoritat 
pública. Ostentara aquesta consideració en particular, respecte de les funcions establertes a 
les lIetres d) i e) de I'apartat 3 de I'article 2. 

El personal es sotmetra a la normativa de personal laboral de la Generalitat de Catalunya. 

Article 10 

Regim de control 

1. El control de caracter financer de l'Agencia de Ciberseguretat de Catalunya té per objecte 
comprovar-ne el funcionament economicofinancer i s'efectua pel procediment d'auditoria 
d'acord amb allo establert a I'article 71 del text refós de la L1ei de finances pübliques de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre. 

2. L'Agencia de Ciberseguretat de Catalunya aprova anualment una memoria d'activitats 
fetes durant I'exercici que lliura al Govern i al Parlament. 

CapítollV 

Relació amb el.departament d'adscripció. 

Article 11 

Contracte programa 

L'Agencia de Ciberseguretat de Catalunya i l'Administració de la Generalitat de Catalunya, 
mitjan<;ant 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, així 
com la política de gestió deis recursos humans de l'Agencia (regim retributiu, lIocs de treball, 
etc.) necessaris per a I'assoliment deis objectius establerts en aquest contracte, sens 
perjudici de la competencia deis organs de govern de l'Agencia per determinar les línies 
generals de gestió deis seus recursos humans. 

Disposicions addicionals 

Primera 
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Adscripció a l'Agencia deis béns de domini públic 
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S'adscriuen a l'Agencia els béns de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i de les 
entitats del seu sector públic afectats a les funcions que desenvolupa l'Agencia. Els béns de 
domini públic conserven aquesta naturalesa i les exempcions fiscals i economiques que 
puguin tenir reconegudes. El decret d'aprovació deis Estatuts de l'Agencia concretara els 
béns objecte d'adscripció i el procediment mitjangant el qual es formalitzara, que 
necessariament haura de reflectir la seva valoració economica. 

L'Agencia se subrogara en els drets i obligacions de contingut economic de l'Administració 
de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic afectats a les funcions que 
desenvolupa l'Agencia, la qual cosa es concretara en el decret d'aprovació deis Estatuts. 

Segona 

Cessió a I'agencia deis actiu materials, personal i pressupost i subrogació en els contractes i 
convenis. 

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, 
personal i els recursos pressupostaris assignats a la Fundació Centre de Seguretat de la 
Informació de Gatalunya. 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 subscrlts 
per la Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya. 

L'Agencia se subrogara en la posició jurídica de l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya i de les entitats del seu sector públic per que fa als drets i obligacions que li 
corresponguin en I'ambit de les funcions que l'Agencia assumeix, la qual cosa es concretara 
en el decret d'aprovació deis seus estatuts. 

Disposició transitoria 

Exercici de les funcions de la Fundació CESICAT fins la constitució de l'Agencia 

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 de'ls 
mitjans tecnics, personals i actius propis. 
El personal laboral que en la data de constitució de l'Agencia de ciberseguretat de 
Catalunya, estigui prestant serveis a la Fundació Cesicat s'integrara a l'Agencia pel 
mecanisme de successió d'empresa, en la forma prevista en la normativa laboral 
corresponent. 
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Disposicions finals 

Primera 

Modificació de la Llei 29/2010, del 3 d'agost, de I'ús deis mitjans electronics al sector públic 
de Catalunya 

1. Es modifiquen els punts següents de la Llei 29/2010: 

S'afegeix una lIetra, la e), a I'article 6.2 amb el següent literal: 

"e) Garantir un nivell de ciberseguretat adequat en I'ús deis mitjans electronics." 

S'afegeix una lIetra, la g), a I'article 6.3 amb el següent literal: 

"g) Garantir en I'ambit del model catala d'administració electronica i en la prestació de 
serveis públics a la ciutadania per mitjans electronics I'adequada seguretat de la iAformació i 
determinar i aplicar el nivell adient de ciberseguret~t del model catala d'administració 
electronica." 

S'afegeix un apartat a I'article 7 amb el següent literal: 

"5: L'Agencia Catalana de Ciberseguretat s'encarregara de planificar, gestionar i controlar 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 al 
sector públic de la Generalitat de Catalunya." 

Segona 

Constitució de l'Agencia 

L'Agencia de Ciberseguretat de Catalunya s'ha de constituir, aprovar els estatuts per part del 
Govern i les normes necessaries pel seu desplegament, en el termini d'un any a comptar de 
I'entrada en vigor d'aquesta lIei, així com adscriure a aquesta els béns de domini públic. 

Tercera 

Dissolució de la fundació CESICAT 

La Fundació CESICAT 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 li cedeixi la Fundació. 

Quarta 

Autoritzacions 

1. S'autoritza el Govern perque porti a terme les modificacions' pressupostaries i patrimonials 
necessaries per a traspassar a l'Agencia de Ciberseguretat de Catalunya els recursos 
indicats a les disposicions addicionals primera i segona. 
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2. S'autoritza als representants de l'Administració de la Generalitat en els brgans de govern 
de la Fundació CESICAT, a realitzar tots els actes que siguin necessaris als efectes de de la 
seva dissolució i liquidació. 

Cinquena 

Entrada en vigor 

Aquesta lIeí entra en vigor I'endema de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 
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