Dossier legislatiu núm. 52
Projecte de llei de creació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya

Estatut d’Autonomia de Catalunya. Arts. 49, 53, 121.1a, 140.7, 150
http://www.parlament.cat/document/cataleg/48089.pdf
TÍTOL I Dels drets, deures i principis rectors
Article 49. Protecció dels consumidors i usuaris
1. Els poders públics han de garantir la protecció de la salut, la seguretat i
la defensa dels drets i els interessos legítims dels consumidors i usuaris.
2. Els poders públics han de garantir l’existència d’instruments de mediació i
arbitratge en matèria de consum, n’han de promoure el coneixement i la
utilització i han de donar suport a les organitzacions de consumidors i
usuaris.
Article 53. Accés a les tecnologies de la informació i de la comunicació
1. Els poders públics han de facilitar el coneixement de la societat de la
informació i han d’impulsar l’accés a la comunicació i a les tecnologies de la
informació, en condicions d’igualtat, en tots els àmbits de la vida social,
inclòs el laboral; han de fomentar que aquestes tecnologies es posin al
servei de les persones i no afectin negativament llurs drets, i han de
garantir la prestació de serveis per mitjà de les dites tecnologies, d’acord
amb els principis d’universalitat, continuïtat i actualització.
2. La Generalitat ha de promoure la formació, la recerca i la innovació
tecnològiques perquè les oportunitats de progrés que ofereix la societat del
coneixement i de la informació contribueixin a la millora del benestar i la
cohesió socials.

TÍTOL IV. De les competències
Article 121. Comerç i fires
1. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de
comerç i fires, que inclou la regulació de l’activitat firal no internacional i
l’ordenació administrativa de l’activitat comercial, la qual alhora inclou en
tot cas:
a) La determinació de les condicions administratives per a exercir-la i dels
llocs i els establiments on s’acompleixi i l’ordenació administrativa del
comerç electrònic o del comerç per qualsevol altre mitjà.
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Article 140. Infraestructures del transport i de les comunicacions
7. Correspon a la Generalitat, d’acord amb la normativa de l’Estat, la
competència executiva en matèria de comunicacions electròniques, que
inclou en tot cas:
a) Promoure l’existència d’un conjunt mínim de serveis d’accés universal.
b) La inspecció de les infraestructures comunes de telecomunicacions i
l’exercici de la potestat sancionadora corresponent.
c) La resolució de conflictes entre operadors de radiodifusió que
comparteixin múltiplexs la cobertura dels quals no ultrapassi el territori de
Catalunya.
d) La gestió del registre d’instal·ladors d’infraestructures comunes de
telecomunicacions i del registre de gestors de múltiplexs l’àmbit dels quals
no ultrapassi el territori de Catalunya.
Article 150. L’organització de l’Administració de la Generalitat Correspon a
la Generalitat, en matèria d’organització de la seva Administració, la
competència exclusiva sobre:
a) L’estructura, la regulació dels òrgans i directius públics, el funcionament i
l’articulació territorial.
b) Les diverses modalitats organitzatives i instrumentals per a l’actuació
administrativa
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