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L’ús quotidià de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i la manera com 

aquestes tracten la informació les converteixen en elements essencials per a l’actual 

desenvolupament econòmic i la convivència social. Això fa que esdevinguin bàsiques per al 

tràfic mercantil i per a garantir el progrés i el desenvolupament social dels ciutadans de 

Catalunya en la societat de la informació. 

No obstant això, el desenvolupament de la societat de la informació es troba afectat per 

diversos reptes i amenaces que en posen la seguretat en perill. Es pot detectar en els últims 

temps una activitat organitzada a la xarxa que té com a objectius perjudicar accions i serveis 

públics de governs i d’empreses privades i que, en molts casos, pot arribar a afectar els 

serveis bàsics per al bon funcionament de les administracions i a perjudicar la ciutadania. 

Un dels principals objectius de la ciberseguretat és la necessitat d’investigar ciberatacs en 

l’àmbit de les competències de l’Administració catalana. Actualment Catalunya no disposa 

d’aquesta capacitat, que, tanmateix, és imprescindible per a garantir la protecció correcta de 

les persones públiques i privades en el seu territori i la coordinació eficient amb els cossos 

de seguretat quan d’aquests incidents se’n puguin derivar conductes il·lícites. 

Per tal de donar resposta a aquestes necessitats, cal un organisme que assumeixi les 

funcions del servei públic de ciberseguretat i que garanteixi i augmenti el nivell de seguretat 

de les xarxes i dels sistemes d’informació a Catalunya. 

Aquest projecte de llei té com a finalitat la dissolució del Centre de Seguretat de la 

Informació de Catalunya (Cesicat) i la creació d’una entitat de dret públic, amb personalitat 

jurídica pròpia, sotmesa al dret privat, a la qual s’atorguen aquestes funcions. 

La iniciativa respon també a la necessitat de complir el manament rebut de la Moció 75/X, 

del 13 de febrer de 2014, del Parlament de Catalunya, que insta el 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, i de la Resolució 535/X, del 19 de febrer de 2014, 

del mateix Parlament, que insta el Govern a reconvertir el Centre de Seguretat de la 

Informació de Catalunya en una agència governamental. 


