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Les tecnologies de la informació
i de la comunicació a Catalunya
1. 2EMHFWHGHO¶LQIRUPH
L¶objecte d¶aquest informe és doble. D¶una banda, analitza els riscos relacionats amb la
seguretat de les comunicacions electròniques, així com les estratègies i mesures que el
Govern de la Generalitat hauria d¶adoptar en el procés de Transició Nacional per fer-los-hi
front. I, de l¶altra, planteja les mesures que caldria prendre per tal de subrogar-se en la
posició que ocupa l¶Estat en relació a les TICS que són avui de titularitat o que gestiona
l¶Estat espanyol.
/¶LQIRUPHFRQVWDWDODLPSRUWjQFLDYLWDOTXHKDQDVVROLWOHVWHFQRORJLHVGHODLQIRUPDFLyLGHOD
comunicació (en endavant les TICS) en les societats modernes i la necessitat conseqüent de
garantir en tot moment el seu funcionament i, de manera molt especial, el de les que
denominem estructures crítiques per la seva transcendència estratègica en la vida
G¶DTXestes societats.
$SDUWLUG¶DTXHVWDFRQVWDWDFLyLQLFLDODQDOLW]DHOVHOHPHQWVTXHFDOWHQLUHQFRPSWHDO¶KRUD
de detectar els riscos que poden amenaçar el normal funcionament de les TICS i, al mateix
temps, prendre les mesures necessàries per garantir aquest funcionament durant el procés
de Transició Nacional i els primers mesos de funcionament del nou Estat, naturalment si la
VHYDFRQVWLWXFLyIRVO¶RSFLyDGRSWDGDSHOVFLXWDGDQVGH&DWDOXQ\D
Analitzats els riscos des de la triple perspectiva de les competències i la seguretat física i
cibernètica de les infraestructures, O¶LQIRUPHSDVVDDH[DPLQDUHOVSULQFLSDOVDFWLXVDSURWHJLU
tot distingint, en cada cas, els escenaris de col·laboració i no col·laboració DPEO¶(VWDW
En el darrer epígraf es fa referència a les comunicacions basades en Internet i xarxes socials
TXH FRP pV VDEXW WHQHQ XQ SDSHU FDGD YHJDGD PpV UHOOHYDQW FRP D PLWMj G¶LQIRUPDFLy L
comunicació.
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2. La importància de la seguretat i de
les tecnologies de la informació i les
comunicacions
Les infraestructures relacionades amb les TIC són necessàries per al bon funcionament dels
serveis bàsics destinats a la població i dels sistemes de producció de la nostra societat.
Qualsevol interrupció no desitjada, ja sigui deguda a desastres naturals, fallades tècniques o
atacs deliberats, tindria greus conseqüències en el funcionament dels serveis o en els fluxos
de subministrament.
/¶DOW JUDX GH GHVHQYROXSDPHQW GH OHV VRFLHWDWV RFFLGHQWDOV VXSRVa al mateix temps una
feblesa. Les societats desenvolupades i altament tecnificades depenen en extrem d'una
sèrie de serveis anomenats essencials, sense els quals no se¶n pot garantir la subsistència:
aigua, electricitat, sistemes de transport, telecomunicacions, etc. Es tracta de serveis que
requereixen infraestructures crítiques, en el sentit que el seu funcionament esdevé
indispensable per garantir-ne la provisió i no permeten solucions alternatives, per la qual
cosa la seva pertorbació o destrucció tindria un greu impacte sobre els serveis essencials.
Per això mateix, han de ser objecte d¶una especial protecció.
(QO¶DFWXDOLWDWKLKDPXOWLWXGGHUHSWHVTXHDIHFWHQODVHJXUHWDWG¶DTXHVWHVLQIUDHVWUXFWXUHV
Per aquest motiu, i en el marc de les prioritats estratègiques dels estats, es fa
imprescindible, G¶XQDEDQGDODLGHQWLILFDFLyLFDWDORJDFLyG¶DTXHVWHVSULRULWDWVL, G¶una altra,
dissenyar plans que contemplin les mesures més eficaces de prevenció i protecció
destinades a reduir, i fins i tot anul·lar, els perills que afecten aquestes infraestructures.
/¶jPELW GH OHV 7,& QR pV DOLq D DTXHVWD VLWXDFLy /HV 7,& DJUXSHQ HOV HOHPHQWV L OHV
tècniques utilitzades en el tractament i la transmissió de la informació, la informàtica, Internet
i les telecomunicacions. Les TIC abasten dos tipus d¶infraestructures:
x

(OV VLVWHPHV G¶LQIRUPDFLy FRQMXQW G¶LQIUDHVWUXFWXUHV L WHFQRORJLHV TXH
emmagatzemen informació i dades,

x

/HV [DU[HV GH FRPXQLFDFLy FRQMXQW G¶LQIUDHVWUXFWXUHV L WHFQRORJLHV TXH
transporten aquestes dades.
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Per tant, com qualsevol altra infraestructura (viària, ferroviària, de sanejament, aèria, etc.) les
LQIUDHVWUXFWXUHVGHOHV7,&WDPEpHVGLVVHQ\HQSHUSURSRUFLRQDUFRQQHFWLYLWDWHQO¶HVIHUDGH
les comunicacions electròniques. A més, en la mesura que també representen una
infraestructura crítica, requereixen de polítiques actives que les protegeixin i les dotin dels
mecanismes de seguretat que garanteixin la seva disponibilitat. Tanmateix,

les

infraestructures de les TIC esdevenen molt més vulnerables pel fet que estan
LQWHUFRQQHFWDGHV L HQ GHSqQ HO ERQ IXQFLRQDPHQW G¶DOWUHV LQIUDHVWUXFWXUHV ItVLTXHV tant en
els VLVWHPHVG¶LQIRUPDFLy, ja siguin en les seves xarxes de comunicació.
&RQQHFWLYLWDW GLVSRQLELOLWDW L VHJXUHWDW VyQ HOV IDFWRUV GHWHUPLQDQWV D O¶KRUD G¶HQWHQGUe el
IXQFLRQDPHQWG¶DTXHVWDPHQDG¶infraestructures i de garantir la continuïtat dels serveis que
presten.
Durant el procés de Transició Nacional, un dels primers i més importants reptes hauria de
ser el de mantenir la continuïtat de les TIC necessàries per al funcionament dels serveis del
nostre país.
*DUDQWLU OD FRQWLQXwWDW GHOV VLVWHPHV G¶LQIRUPDFLy L OHV [DU[HV GH WHOHFRPXQLFacions seria
relativament fàcil si hi ha voluntat de col·laboració tant per part GHO JRYHUQ GH O¶Estat
espanyol com dels operadors privats en telecomunicacions. Un entorn de col·laboració amb
O¶(VWDW SRGULD SHUPHWUH TXH DTXHVW IHV HO WUDVSjV GH FRPSHWqQFLHV L UHVSRQVDELOLWDWV GH
gestió de forma ordenada i sense posar en risc els serveis. En aquest traspàs també es
podrien tenir en FRPSWH HOV DVSHFWHV HFRQzPLFV DVVRFLDWV D OHV DXWRULW]DFLRQV GH O¶~V GH
O¶HVSHFWUHTXHOHVRSHUDGRUHVDSRUWHQDO¶HVWDWLTXH, a partir de cert moment, eventualment
gestionaria el govern del nou Estat. Naturalment, en cas de no col·laboració, la tasca de la
Generalitat per assolir la continuïtat dels serveis amb forta dependència TIC esdevindria més
complexa.
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3. Els aspectes de les TIC a tenir en
compte durant el procés de la Transició
Nacional
Com ja s¶ha esmentat, existeixen uns riscos que poden posar en perill el correcte
IXQFLRQDPHQWGHOHVLQIUDHVWUXFWXUHV7,&$TXHVWVULVFRVVyQHOVTXHFDOYDORUDUDO¶KRUDGH
WUHEDOODUFRQMXQWDPHQWDPEO¶Estat espanyol, per tal que no esdevinguin un impediment real
per a la continuïtat dels serveis de telecomunicacioQV $TXHVWD YDORUDFLy V¶KD GH IHU
essencialment en relació a tres aspectes:
x

Les competències i els contractes: l¶Estat espanyol té competències sobre els
serveis de comunicacions, algunes infraestructures crítiques i, en conseqüència,
VREUH OHV HPSUHVHV SULYDGHV TXH JHVWLRQHQ HOV VHUYHLV DVVRFLDWV /¶(VWDW Wp
competències que li permeten garantir les infraestructures crítiques en àmbits com
O¶AGPLQLVWUDFLy S~EOLFD O¶DLJXD O¶DOLPHQWDFLy O¶HQHUJLD O¶HVSDL DHUL OD LQG~VWULD
química, la indústria nuclear, les instal·ODFLRQV G¶LQYHVWLJDFLy OD VDOXW HO VLVWHPD
financer i tributari, les tecnologies de la informació i les comunicacions, o els
transports. A PpVpVHOWLWXODUGHOHVUDGLRIUHTqQFLHVGHO¶Autoritat aeroportuària,
GHO¶HVSDLDHULHQWUHG¶DOWUHV6HULDHVVHQFLDOSRGHUJDUDQWLUTXHGXUDQWHOWUDVSjV
de les competències i contractes, no quedin buits legals ni buits de servei que
afectin el normal funcionament del país.

x

La seguretat física: tant en un escenari de col·laboració com de no col·laboració
caldria que ambdós governs

vetllessin per

la integritat física

de les

infraestructures.
x

La seguretat cibernètica: les infraestructures TIC també es podrien veure
DPHQDoDGHVSHUDWDFVLQIRUPjWLFV$TXHVWDPHQDG¶DWDFVFRQVWLWXHL[HQHOULVFTXH
cal tenir més en compte, no només pel mal que poden provocar sinó perquè, en
ser una actuació silenciosa i anònima, la seva autoria és difícil de demostrar.
Tanmateix, tot EVWDWGLVSRVDGHVHUYHLVG¶LQWHO·ligència que poden actuar a través
G¶,QWHUQHWHQIDYRULGHIHQVDGHOVVHXVLQWHUHVVRV3HUWDQWFDOGULDFRO·laborar amb
O¶Estat espanyol per poder rebutjar actuacions bel·ligerants a través de la xarxa
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contra les infraestructures TIC. Les actuacions bel·ligerants a través de la xarxa
s¶HQJOREDULHQHQHOFRQFHSWHGH³FLEHUVHJXUHWDW´

4. La seguretat lògica: la ciberseguretat
4.1. Descripció
Les comunicacions i les infraestructures crítiques que les suporten tenen un alt nivell de
dependència de l'aspecte tecnològic. Per aquesta raó, a banda dels atacs de tipus físic, la
legislació europea contempla els atacs de tipus lògic, comunament plantejats sota el
concepte de ciberseguretat.
)LQV DUD HOV WHFQzOHJV V¶KDQ RULHQWDW D O¶HILFjFLD HQ O¶RSHUDFLy G¶DTXHVWV VLVWHPHV L D OD
creació de serveis amb importants beneficis per a la societat; ara, però, el nou repte és la
SURWHFFLy G¶DTXHVWV EHQHILFLV Cal protegir especialment la xarxa dels virus, cucs, zombis,
hackers i la resta d¶amenaces conegudes. A tall d¶exemple, el Centre de Seguretat de la
Informació de Catalunya (CESICAT) arriba a aturar al voltant de 2 milions d¶incidents
mensuals.
Cal preveure, doncs, la possibilitat d¶atacs o sabotatges dirigits contra la xarxa, per tal
d¶intentar paralitzar les infraestUXFWXUHV GH FRPXQLFDFLRQV &3'¶V VLVWHPHV G¶LQIRUPDFLy
energia, mitjans de comunicació, serveis financers, logístics o de distribuciyG¶HQHUJLDDLJXD
o gas. Avui dia, tots aquests serveis estan connectats a la xarxa i no poden funcionar sense
ella, de manera que són vulnerables, en major o menor mesura, als atacs dels
ciberdelinqüents o hackers.
En conseqüència, cal preparar-se per actuar com un antivirus en tot aquest procés, i
reforçar-ne la protecció. A hores d¶ara, les infraestructures catalanes estan protegides pels
CERTs1, integrats per persones, màquines i programes que en garanteixen la protecció vint-

1

&(57 pV O¶DFUzQLP GH Computer Emergency Response Team, o el que és el mateix, Equip de Resposta a
Incidents Informàtics.
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i-quatre hores al dia, els set dies de la setmana. En O¶jPELW de la Generalitat hi ha més de
100.000 ordinadors i milers de servidors i equips de comunicacions ±en total al voltant de
300.000 màquines± que fan que el dia a dia funcioni. En aquests casos de xarxes
complexes només es poden protegir aquests entorns amb eines automatitzades controlades
SHU SHUVRQHV TXH OHV YLJLOHQ FRQWtQXDPHQW &DWDOXQ\D GLVSRVD G¶XQD HQWLWDW, el CESICAT,
que en té la responsabilitat.
Malgrat que Catalunya disposa des de O¶DQ\G¶XQ3OD1DFLRQDOG¶Impuls de la seguretat
de les TIC a Catalunya, el seu desplegament és encara incomplert des de la perspectiva de
les amenaces existents en el ciberespai. Les limitacions i delimitacions geopolítiques, la
PXOWLSOLFLWDW G¶DJqQFLHV L FRPSHWqQFLHV D QLYHOO europeu, estatal i autonòmic, compliquen
O¶HVFHQDULLSHUaquesta raó, caldria que Catalunya preveiés una estratègia en ciberseguretat
i desenvolupés la seva capacitat de protecció dels interessos privats i públics contra les
amenaces del món virtual.

4.2. La ciberseguretat lògica en el context
internacional i europeu
La Unió Europea està liderant el desenvolupament d¶XQD estratègia de seguretat europea
PLWMDQoDQW O¶DJHQGD 'LJLWDO TXH GRQD FREHUWXUD HQ HO Pilar III Trust and Security, a les
accions directrius per als temes de cLEHUVHJXUHWDW L SULYDFLWDW HQ OD [DU[D /¶HVWUDWqJLD HQ
ciberseguretat a la Unió Europea i la proposta de Directiva europea sobre mesures per a
O¶DVVROLPHQW G¶XQ QLYHOO FRP~ PpV HOHYDW HQ OD VHJXUHWDW GH OD [DU[D L GH OD LQIRUPDFLy
GHILQHL[HQXQPDUFSURJUDPjWLFRQHQFDELUODQRYDFUHDFLyG¶RUJDQLVPHV, com el European
Cybercrime Centre (&  O¶2ILFLQD (XURSHD SHU D OD /OXLWD FRQWUD HO )UDX 2/$)  el
Computer Emergency Response Team (CERT-(8  O¶RUJDQLVPH SHU D OD SURWHFFLy GH OHV
infraestructures crítiques, O¶(XURSHDQ 3XEOLF-Private Partnership for Resilience (EP3R) o
O¶$Jqncia Europea de la Seguretat de la Xarxa i les Informacions (ENISA).
Els mateixos països europeus estan desplegant diferents estratègies, polítiques i
organismes per a donar resposta a les seves necessitats nacionals de protecció.
$L[tPDWHL[O¶27$1FRQVLdera que la segona amenaça potencial en la seguretat dels països

Pàg 12

PHPEUHVGHVSUpVG¶XQDWDFQXFOHDUpVO¶DWDFa la xarxa. Així es va explicitar a la Chicago
Summit Declaration del maig de 20122.
Al gener de 2011, segons les autoritats canadenques, els sistemes de contrasenyes del
Ministeri de Finances van ser víctimes d'un ciberatac procedent de màquines instal·lades a
la Xina.

4.3. La ciberseguretat lògica a Catalunya
Catalunya ha estat capdavantera a Espanya en la creació de Centres de resposta a
2

([HPSOHVG¶DWDFVLQIRUPjWLFV:
2011 - Canadà atacat des de la Xina
Al gener de 2011, segons les autoritats canadenques, els sistemes de contrasenyes del Ministeri de
Finances van ser víctimes d'un ciberatac procedent de màquines instal·lades a la Xina.
2010 - Iran
A finals de setembre de 2010, l'Iran també va registrar un atac a les centrifugadores del programa
d'enriquiment d' urani -programa nuclear iranià-. El troià, virus o programa infiltrat va rebre el nom de
Stuxnet.
2008 ± Geòrgia
A l'agost de 2008, durant el conflicte bèl·lic de Rússia, Ossètia del Sud, Geòrgia, es van produir ciberatacs
per part de Rússia, orientats cap a llocs governamentals.
2007 - Estònia
El 2007 Estònia va culpar les autoritats de Rússia de diversos atacs continuats que van afectar a mitjans de
comunicació, bancs i diverses entitats i institucions governamentals. $FWXDOPHQW ODVHX GH O¶RUJDQLVme de
FLEHUGHIHQVDGHO¶27$1HVWjVLWXDGDD(VWzQLD
2003 - Taiwan
El 2003, Taiwan va rebre un possible atac del qual va culpar les autoritats de la Xina. No hi ha proves, però
va deixar sense servei infraestructures com hospitals, la Borsa i alguns sistemes de control de trànsit. El
suposat atac va provocar un caos progressiu i amb una aparent organització que, a més d'un atac de
denegació de servei, va incloure virus i troians.
Actualment la unitat encarregada de la ciberdefensa xinesa és una unitat de O¶H[èrcit comandada per un
general i compta amb 20.000 efectius coneixedors de tots els idiomes, inclòs el català.
1999 Kosovo.
Els ciberatacs també van jugar un paper important durant la intervenció dels aliats en la guerra de Kosovo.
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incidents (CERTs), Agències de protecció de dades (Apdcat), Certificats digitals (Catcert) i
GHVSOHJDPHQWGHO¶HVWUDWqJLDGHVHJXUHWDW &(6,&$7 
(Q DTXHVW PDUF D O¶KRUD GH GLVVHQ\DU IXWXU SODQV R HVWUDWqJLHV GH FLEHUVHJXUHWDW, caldria
tenir presents els objectiXVDSURWHJLUHOVHL[RVG¶DFWXDFLyLOHVIXQFLRQVGHODFLEHUVHJXUHWDW
següents:

4.3.1. Els objectius de protecció de ciberseguretat
8Q HYHQWXDO GRFXPHQW TXH FRQWHPSOL HQ IRUPD G¶HVWUDWqJLD R GH GRFXPHQW VLPLODU OD
ciberseguretat a Catalunya hauria de cercar almenys els objectius de protecció següents: a)
les comunicacions del Govern i dels serveis públics; b) les infraestructures crítiques i el seu
entorn TIC; i c) les dades del ciutadans. Tot plegat, impulsant la confiança i seguretat en les
TIC de ciutadania i administració.
&RQFUHWDPHQWODSURWHFFLyGHOHVFRPXQLFDFLRQVGHO*RYHUQLGHOVVHUYHLVS~EOLFVV¶RULHQWDD
garantir tant les comunicacions que rep la població, de forma regular i continua, per tal de
VDWLVIHU FHUWHV QHFHVVLWDWV G¶LQWHUqV JHQeral, com les comunicacions internes i com,
finalment, els serveis bàsics de les administracions. Cal recordar que les TIC donen suport al
FRUUHFWH GHVHQYROXSDPHQW G¶DTXHVW VHUYHLV L HVGHYHQHQ HO PLWMj SULQFLSDO SHU DO JRYHUQ
HOHFWUzQLFO¶DGPLQLVWUDFLyHOectrònica i la participació ciutadana.
Pel que fa a la protecció de les iQIUDHVWUXFWXUHV FUtWLTXHV Q¶KL KDXULD SURX D UHLWHUDU TXH
G¶HOOHV GHSHQHQ HO ERQ IXQFLRQDPHQW L OD ILDELOLWDW HQ OD SUHVWDFLy GH GHWHUPLQDWV VHUYHLV
alguns de primera necessitat, cRPO¶DLJXDODVDQLWDWRO¶HQHUJLD Qualsevol mal funcionament
d¶aquests serveis, encara que fos per un breu espai de temps, tindria conseqüències greus i
imprevisibles.
Finalment, pel que fa la protecció de les dades dels ciutadans, recordem que la seva gestió,
explotació i tractament són cabdals per a la provisió dels serveis públics. A més, contenen
informació sensible i que cal protegir (diu qui som, quines capacitats i habilitats tenim,
estudis, salut...). Caldria doncs assegurar el seu ús, però també la seva protecció, que
constitueix un dret fonamental.
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4.3.2. Els eixos d¶actuació de la ciberseguretat
SyQ TXDWUH HOV HL[RV SULQFLSDOV G¶DFWXDFLy TXH SHUPHWHQ GHVHQYROXSDU HOV REMHFWLXV TXH
V¶DFDEHQ G¶H[SRVDU 1DWXUDOPHQW DOJXQV G¶DTXHVWV HL[RV HVWDQ UHlacionats amb altres
polítiques públiques vinculades a la seguretat i a la defensa, per la qual cosa, caldria establir
les corresponents sinergies i coherència entre polítiques públiques. Per tant, ens limitem a
HQXPHUDUHOVHL[RVG¶DFWXDFLyRGLPHQVLRQVTue en principi caldria considerar.
x

Govern i serveis a la societat

Caldria garantir la seguretat del ciberespai català vinculat a la capacitat i viabilitat del Govern
L O¶$GPLQLVWUDFLy SHU D GXU D WHUPH OHV VHYHV IXQFLRQV 3HU WDQW OHV DFWXDFLRQV V¶KDXULHQ
G¶RULHQWDUDODSURWHFFLyGHOD[DU[DLGHODLQIRUPDFLyGHO*RYHUQLO¶$GPLQLVWUDFLyDL[tFRPD
ODGHILQLFLyLSURPRFLyG¶HVWjQGDUGVGHVHJXUHWDWLODVHYDWUDQVODFLyDODFRPSUDS~EOLFDGH
TIC.
x

Intel·ligència

Per inteOāOLJqQFLDV¶HQWpQHQOHVVRFLHWDWVPRGHUQHVHOFRQMXQWGHUHVXOWDWVGHULYDWVG¶DYDOXDU
integrar i analitzar informacions sensibles, segons el context prèviament definit, i la seva
conversió, mitjançant diversos instruments, en coneixement útil.
Els dominLVG¶LQWHO·ligència creixen constantment al món actual i es poden diferenciar en dos
grans apartats: intel·ligència civil o de govern; intel·ligència de seguretat, que inclou el
VXEFRPSRQHQWPLOLWDU7DPEpV¶XWLOLW]DHOFRQFHSWHG¶LQIRUPDFLy
En el cas que ens ocupa, el ciberespai, hom busca generar intel·ligència sobre intencions,
operacions i capacitats internes i externes.
x

Seguretat i defensa

Inclou, en el camp del ciberespai, la capacitat de generar protecció i prevenció contra la
WRWDOLWDWG¶DPHQDFes imminents i la robustesa de l¶entorn TIC actual i futur. En aquest punt, la
distinció entre seguretat i defensa queda difuminada. En tot cas, de comú acord amb les
HYHQWXDOV HVWUDWqJLHV GH VHJXUHWDW FDOGULD ³VHFXULW]DU´ HOV LQWHUHVVRV QDFLRQDOV WRW
preservant ±amb mesures diverses de contenció i protecció± les infraestructures crítiques i el
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UHEXLJ G¶DWDFV FLEHUQqWLFV FRQWUD HOV HVPHQWDWV LQWHUHVVRV $ WDOO G¶H[HPSOH OD SURWHFFLy
busca disposar de filtres que rebutgin les comunicacions procedents de dispositius
FDWDORJDWV HQ IXQFLy GH GDGHV G¶LQWHO·ligència) com a perilloses o procedents de llistes
negres contrastades.
x

)RUFHVGHO¶RUGUH

&RPpVREYLODFLEHUVHJXUHWDWLPSOLFDXQDUHODFLyHVWUHWDDPEOHVIRUFHVG¶RUGUHS~EOLFSHU
tal de prevenir, perseguir i detenir persones o organitzacions que cometen delictes.
Naturalment, la tasca bàsica és el cibercrim, és a dir, els delictes informàtics, una tasca que
LPSOLFDUHVSHFWHDO¶(VWDWGHGUHWLFRO·laboració amb el poder judicial.

4.3.3. Les funcions de la ciberseguretat
Per garantir un desenvolupament correcte de la ciberseguretat, cal implementar un seguit de
funcions comunes, però també cal preveure funcions específiques per a cadascun dels
TXDWUHHL[RVG¶DFWXDFLy&RQFUHWDPHQW
x

Funcions comunes o generals:
(QWUHG¶DOWUHV, col·laboració, monitorització, resposta a incidents, difusió de resultats i
JHQHUDFLy G¶LQIRUPHV UHFROOLGD G¶LQIRUPDFLy DQjOLVLV GH OD LQIRUPDFLy H[HUFLFL L
formació.

x

Funcions específiques SHUDFDGDHL[G¶DFWXDFLy
El quadre que segueix presenta els 4 eixos i algunes funcions pròpies de cadascun
G¶HOOVTXHV¶H[SOLFLWHQSRVWHULRUPHQW3HUIDFLOLWDUODFRPSUHQVLyOHVHQXPHUDUHPSHU
funcions, indicant-QHHQFDGDFDVHOVHL[RVG¶DFWXDFLyTXHHQUHVXOWHQDIHFWDWV
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Taula 1. Funcions de ciberseguretat específiques de cada eix
G¶DFWXDFLy
Govern i serveis a la societat

Intel·ligència

x

Estratègia

x

Recerca i desenvolupament

x

Protecció de sistemes

x

Qualificació de les amenaces i

x

Coordinació públic ± privat

x

Coordinació intel·ligència exterior

Seguretat i defensa

identificació dels atacs
x

Coordinació # intel·ligència exterior

)RUFHVG¶RUGUHS~EOLF

x

Recerca i desenvolupament

x

Estratègia

x

Investigació

x

Investigació

x

,QWHUUXSFLyG¶DFWLYLWDWVLOāOtFLWHV

x

Interrupció G¶DFWLYLWDWVLOāOtFLWHV

x

Coordinació públic ± privat

Més específicament:
x

Estratègia

)XQFLRQV TXH DIHFWHQ HO *RYHUQ L HOV VHUYHLV TXH SUHVWD O¶$GPLQLVWUDFLy D OD VRFLHWDW L OHV
IRUFHVG¶RUGUHS~EOLF&DOFRQVLGHUDUOHVIXQFLRQVDFWXDOVDWULEXwGHVGHVGHODVHYDFUHDFLyDO
CESICAT, i OHV TXH HQ HO IXWXU HV SXJXLQ DWULEXLU DO *RYHUQ L D O¶$GPLQLVWUDFLy 7DPEp FDO
GHILQLUHVWUDWqJLHVFRPSDUWLGHVHQODOOXLWDFRQWUDHOFLEHUGHOLFWH IRUFHVG¶RUGUHS~EOLF 
x

Recerca i desenvolupament

Les tasques de recerca i desenvolupament afecten fortament, atesa la relació amb la
intel·OLJqQFLDDOVSULQFLSDOVSUREOHPHVGHVHJXUHWDWRG¶DQjOLVLGHODLQIRUPDFLy
En el camp de la seguretat i de la defensa, el principal factor a tenir en compte és que les
tecnologies TIC estan evolucionant constantment i exponencial en relació a allò que pot
afectar les amenaces, riscs, la vulnerabilitat i les eines per a tractar-les. Altrament dit, la
GHWHFFLy LUHVSRVWD D XQ DWDF SRWHQFLDO UHTXHUHL[ DWHVD O¶HYROXFLyWHFQROzJLFD GH FDSDFLWDW
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de recerca i desenvolupament de noves eines i solucions.
x

Qualificació de les amenaces i identificació dels atacs

Al·ludim a una funció, vinculada amb la intel·OLJqQFLD TXH GyQD VXSRUW D OD UHVWD G¶HL[RV
G¶DFWXDFLyL, especialment, DODUHODFLRQDGDDPEOHVIRUFHVG¶RUGUHS~EOLFDWqVTXHLGHQWLILFDU
i qualificar de forma primerenca una amenaça o atac (per tant, la correcta identificació,
DWULEXFLyLRULJHQGHO¶DPHQDoDRO¶atac) són claus per a la seva resolució positiva.
x

Investigació

La investigació és consubstancial a la tasca dels cossos policials, tant per a investigar
delictes informàtics com per funcions pericials. Quant a la seguretat, calen capacitats molt
evolucionades (Forense Digital) per poder determinar les accions portades a terme per
eventuals atacants, les debilitats pròpies i la capacitat de persistir en els atacs. Aquest
FDSDFLWDWIRUHQVHV¶KDGHSRVDUDGLVSRVLFLyGHOHVIRUFHVG¶ordre públic.
x

,QWHUUXSFLyG¶DFWLYLWDWVLO·lícites

5HVXOWHQ zEYLHV SHU D OHV IRUFHV G¶RUdre públic (evitar o aturar un delicte informàtic quan
DTXHVWV¶HVWjSRUWDQWDWHUPH LSHUDODVHJXUHWDW HVWDUHQFRQGLFLRQVGHGHWHFWDULFRQWHQLU
un eventual atac a un servei o infraestructura crítica).
x

Protecció de sistemes

Actualment en té competències el CESICATSHUzVH¶QSRGHQDWULEXLUDG¶altres instàncies.
x

Coordinació públic-privat

Afecta a O¶HL[GHO*RYHUQLDODSUHVWDFLyGHVHUYHLVDODVRFLHWDWFLYLODWqVTXHODUHODFLyDPE
O¶HQWRUQ SULYDW pV SUzSLD GHO *RYHUQ L $GPLQLVWUDFLy, L WDPEp D O¶HL[ GH OD VHJXUHWDW L GH OD
defensa.
x

Coordinació intel·ligència exterior

/HVIXQFLRQVG¶LQWHOāOLJqQFLDDYXLHVWDQIRUoDLQWHUQDFLRQDOLW]DGHVDPEjPELWVGHFRRSHUDFLy
i, per tant, caldrà assegurar aquesta coordinació i la corresponent tramesa G¶LQIRUPDFLy
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4.4. Escenaris de col·laboració i riscos
Catalunya hauria de desplegar una estratègia integral per tal de fer front a la lluita contra les
diferents i múltiples tipologies de ciberamenaces que existeixen a tot el món i que tenen una
tendència creixent.
Així mateix, en el progressiu desplegament de capacitats en ciberseguretat per part de
O¶DGPLQLVWUDFLyFDWDODQDHQHOPRPHQWGHODTransició Nacional, caldria mantenir la ja existent
col·ODERUDFLy DPE RUJDQLVPHV GH O¶Estat espanyol, com ara, el Instituto Nacional de
Tecnologias de la Comunicación ± INTECO i el Centro Criptológico Nacional - CCN-CERT ,
DL[t FRP G¶DOWUHV RUJDQLVPHV D QLYHOO HXURSHX, com ara, el Centre de Resposta a Incident
(CERT-(8 RO¶$JqQFLD(XURSHDGHOD6HJXUHWDWGHOD;DU[D i les Informacions (ENISA). Cal
ser conscients que qualsevol grup de ciberactivistes (hackers) contraris al procés podria dur
a terme actuacions bel·ligerants contra els sistemes de la Generalitat o les infraestructures
FUtWLTXHV /¶HVFHQDUL VHULD zEYLDPHnt més complex en un context de no col·laboració o
bel·ligerància.

4.5. Alternatives
Caldria que Catalunya desplegués una estratègia en ciberseguretat, amb polítiques i una
organització adequades, i on les capacitats de defensa i prevenció fossin claus i on aquestes
capacitats poguessin adoptar accions de contenció si fos necessari per la seguretat dels
sistemes.
'LQV GH O¶HVWUDWqJLD GH VHJXUHWDW FDO IHU HVSHFLDO HVPHQW D OD SURWHFFLy GH OHV
LQIUDHVWUXFWXUHVFUtWLTXHVSHUWDOG¶HYLWDUFDVRVFRPHOVGHVFULWs anteriorment.
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5. El marc legal de les TIC
5.1. El marc competencial i les
telecomunicacions
Malgrat que les comunicacions electròniques funcionen en un mercat liberalitzat seguint
normatives de la Unió Europea (UE), cada Estat regula el marc legal aplicable al seu territori.
A l¶Estat espanyol les telecomunicacions es troben regulades en la Llei 32/2003, de 3 de
novembre, General de Telecomunicacions (LGTEL), la qual ha de ser respectada per tots els
operadors. En aquesta Llei es regulen, HQWUH G¶DOtres, el servei universal que fixa els drets
GHOVFLXWDGDQVDUHEUHVHUYHLVPtQLPVO¶DGMXGLFDFLyGH l¶espectre per operar xarxes mòbils o
els serveis de ràdio i els títols habilitants per operadors de xarxes. En tot cas, cal tenir
present que el Govern espanyol té previst aprovar una nova llei de telecomunicacions que
pot alterar en bona mesura el marc jurídic actual.
/D FUHDFLy G¶XQ QRX Estat LPSOLFDULD O¶DSURYDFLy GH QRYHV OOHLV FRP D UHVXOWDW GH OD VHYD
sobirania i la seva capacitat de regulació. Val a GLUTXHO¶HQWRUQGHFRO·ODERUDFLyDPEO¶Estat
espanyol seria essencial per a dur a terme un traspàs competencial i establir un marc jurídic
que donés seguretat als operadors durant el procés.
/D FUHDFLy G¶XQ QRX PDUF OHJDO HQ WHOHFRPXQLFDFLRQV QR es produiria de forma immediata
O¶HQGHPjG¶XQDHYHQWXDOFRQVWLWXFLyGHOQRX(VWDWFDWDOj. El marc legal del dia després de la
creació del nou Estat V¶KDXULD GH UHJLU, G¶HQWUDGD, pel principi de continuïtat que
pressuposaria que els operadors mantindrien els seus títols habilitants, és a dir, els seus
GUHWVG¶~VGHO¶HVSHFWUHUDGLRHOqFWULFTXHIDQSRVVLEOHOHV[DU[HVPzELOV$L[tGRQFVHOPDUF
legal continuaria sent la LGTEL, ja que caldria evitar situacions de buit legal que afectessin
els serveis als ciutadans i HPSUHVHV7RWLDL[zDPLJWHUPLQLO¶H[HUFLFLVRELUjGHFUHDFLyG¶XQ
nou marc legal seria irrenunciable. Aquesta situació i la pròpia capacitat del nou Estat
G¶DSOLFDUVDQFLRQVSHULQFRPSOLPHQWVGHOVFRQWUDFWHVGHOs operadors faria que la continuïtat
dels serveis no es veiés amenaçada.
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5.2. Les comunicacions electròniques: el marc
de regulació europeu
L'any 1997, la Comissió Europea iniciava un període de reflexió en relació amb les
implicacions, sobretot d'ordre jurídic, que suposava la convergència entre els sectors de
WHOHFRPXQLFDFLRQV L GH O DXGLRYLVXDO DL[t FRP OD SXEOLFDFLy G¶XQ /OLEUH 9HUG VREUH OD
convergència dels sectors de telecomunicacions, mitjans de comunicació i tecnologies de la
informació i sobre les seves conseqüències per a la reglamentació; dins de la perspectiva de
la societat de la informació europea. Calia, dins de la perspectiva de la societat de la
informació europea, adaptar els marcs reguladors existents en aquell moment al nou entorn
tecnològic. Avui, podem dir que la convergència tecnològica és ja una realitat.
Una de les adaptacions necessàries, fruit de la convergència tecnològica, va ser la
PRGLILFDFLyGHO¶REMHcte de regulació. El nou marc regulador, aprovat per la Unió Europea el
2009, ja no contempla només les telecomunicacions, la televisió i Internet, sinó que ha
establert un marc regulatori adaptat al nou entorn: les comunicacions electròniques.
La Unió EuURSHD KD DGRSWDW QRUPDWLYHV L Q¶DGRSWDUj GH QRYHV GHVWLQDGHV DO ERQ
funcionament del mercat interior europeu de les comunicacions. El darrer exemple és una
proposta de Reglament de la UE per a la reducció de costos de desplegament de xarxes de
comunicacions electròniques de banda ampla.
Però la Unió Europea no té competències en tots els àmbits i en tot cas persegueix la
UHJXODFLy XQLWjULD GHO PHUFDW LQWHULRU HXURSHX DWUDYpVGH O¶KDUPRQLW]DFLyGH OHV QRUPDWLYHV
dels Estats membres. Per aquesta raó, i GDYDQWODFUHDFLyG¶XQ nou Estat, caldrà adoptar una
nova Llei General de les Comunicacions electròniques que complementi les necessitats de
funcionament del mercat interior europeu amb els objectius de desenvolupament de la
nostra economia, territori i cultura GLQVGHOQRXHQWRUQGHO¶HFRQRPLDGLJLWDO

5.3. Les infraestructures crítiques: objecte de
protecció prioritària
Després dels esdeveniments de l'11 de setembre de 2001 l'escenari de la seguretat mundial
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YDSDWLUFDQYLVVLJQLILFDWLXV$SDUWLUG¶DTXest moment es van fer paleses les implicacions que
la destrucció o alteració de certs objectius podrien tenir sobre la vida, la salut i el benestar
GHOVFLXWDGDQVLHOIXQFLRQDPHQWGHOVHVWDWV6¶LQLFLDXQQRXWUDFWDPHQWGHODVHJXUHWDWVREUH
aquests objectius, es deixa de banda el concepte tradicional i se n¶LQFRUSRUD XQ DOWUH de
completament nou. Efectivament, fins a aquella data la seguretat era una competència
pública i exclusiva de l'Estat. Ara es té present que les infraestructures crítiques estan
majRULWjULDPHQWHQHOVHFWRUSULYDWLSHUWDQWDTXHVWVHFWRUQ¶pVWDPEpUHVSRQVDEOH
En el cas dels Estats Units i després de l'11S es va reaccionar amb la creació del
Departament de Seguretat Interior i una nova i àmplia regulació en aquesta matèria. A nivell
HXURSHXODLQLFLDWLYDYDVRUJLUVREUHWRWDUUDQGHODWHPSWDWVD0DGULGGHO¶GHPDUoGH
$SDUWLUG¶DTXHVWHVSULPHUHVSDVVHVOD&RPLVVLy(XURSHDYDHODERUDUXQDHVWUDWqJLDJOREDO
sobre protecció d'infraestructures crítiques, amb propostes per millorar la prevenció,
preparació i resposta dels estats europeus enfront a atemptats terroristes.
Posteriorment va aprovar-se la Directiva 2008/114/CE del Consell de 8 de desembre de
2008 sobre la identificació i designació d'infraestructures crítiques europees i l'avaluació de
la necessitat de millorar la seva protecció, la qual va entrar en vigor el 12 de gener de 2009.
$TXHVWD 'LUHFWLYD HVWDEOHL[ HQWUH G¶DOWUHV FRVHVTXH OD UHVSRQVDELOLWDW SULQFLSDO L ~OWLPDGH
protegir les infraestructures crítiques correspon als Estats membres i als operadors de les
mateixes, i insta la implantació d'una sèrie d'iniciatives i actuacions per part dels Estats per a
la seva transposició a les legislacions nacionals.

5.4. El sector TIC: lHJDOLWDWYLJHQWDO¶Estat
espanyol
El marc legal en matèries diverses ha evolucionat en una complexa combinació d'estatuts i
regulacions legals, regles judicials i la pràctica real. Tanmateix, no es estrany trobar llacunes,
conflictes i inconsistències entre les diferents parts que donen forma a un marc legal i en
conseqüència al procés en sí.
&RP HQ G¶DOWUHV jPELWV PDWHULDOV HO PDUF OHJDO HVWDWDO UHODWLX DO VHFWRU GH OHV 7,& KD
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experimentat un canvi notable, no exempt de llacunes i inconsistències, provocades en part
pel fet que es tractDG¶XQVHFWRUFDUDFWHULW]DWSHUODFHOHULWDWGHO¶DFWXDOLW]DFLytecnològica.
Així mateix, cal tenir en compte que els serveis de comunicació audiovisual (radiofònics,
WHOHYLVLXVLFRQQH[RVLLQWHUDFWLXV VyQVHUYHLVG¶LQWHUqVJHQHUDOTXHHVSUHVWHQHQ O¶H[HUFLFL
GHO GUHW D OD OOLXUH H[SUHVVLy G¶LGHHVL GHO GUHW DFRPXQLFDU L UHEUH LQIRUPDFLy HQWUH G¶DOWUHV
(art. 22.1 de la Llei 7/2010, de 31 de març, General de la Comunicació Audiovisual - LGCA).
(QFRQVHTqQFLDODSUHVWDFLyG¶DTXHVWVVHUYHLVUHVWDOOigada DO¶H[HUFLFLGHGUHWVUHFRQHJXWV
constitucionalment (art. 20.1a i d de la CE) de manera que una eventual impossibilitat de
SUHVWDU HOV VHUYHLV GH FRPXQLFDFLy DXGLRYLVXDO SRGULD FRPSRUWDU OD YXOQHUDFLy G¶DTXHVWV
drets. Això no obstant, la mateixa CE estableix mecanismes per poder suspendre el seu
H[HUFLFLWRWGHFODUDQWO¶HVWDWG¶H[FHSFLyRGHVHWJH DUW 3HUWDQWLWDPEpG¶Dcord amb
O¶DUWLGHOD/OHLRUJjQLFDG¶GHMXQ\GHOVHVWDWVG¶DODUPDH[FHSFLyLVHWJH
(LOEE), QR V¶KDXria de descartar que això pogués afectar el correcte funcionament de les
HPLVVLRQV GH UjGLR L WHOHYLVLy HQWUH G¶DOWUHV $TXHVW VXSzVLW QRPpV HV SRGULD SURGXLU
lògicament, en l¶etapa prèvia a la constitució de l¶Estat català3.

3

(Q HIHFWH O¶DUWLFOH  GH OD &( HVWDEOHL[ TXH HOV GUHWV UHFRQHJXWV HQ O¶DUWLFOH  DSDUWDWV  D  L G  HQWUH
G¶DOWUHV SRGUDQ VHUVXVSHVRV TXDQ VLJXL DFRUGDGD OD GHFODUDFLy GH O¶HVWDW G¶H[FHSFLy R GH VHWJH HQ HOVWHUPHV
TXH SUHYHX OD &( $L[t O¶DSDUWDW  GH O¶DUWLFOH  GH OD &( GHWHUPLQD TXH O¶HVWDW G¶H[FHSFLy VHUj GHFODUDW SHO
Govern mitjançant un decret acordat en un Consell de Ministres, prèvia autorització del Congrés dels Diputats.
/¶DXWRULW]DFLy L OD SURFODPDFLy GH O¶HVWDW G¶H[FHSFLy KDXUj GH GHWHUPLQDU H[SUHVVDPHQW HOV HIHFWHV G¶DTXHVW
O¶jPELWWHUULWRULDODOTXDOV¶HVWHQJXLLODGXUDGDTXHQRSRGUjH[FHGLUGHWUHQWDGLHVSURUURJDEOHVSHUXQWHUPLQL
igual amb els mateixos requisits.
'¶DFRUG DPE O¶DUWLFOH  GH OD /2(( HO *RYHUQ SRGUj VROOLFLWDU GHO Congrés dels Diputats autorització per
GHFODUDU O¶HVWDW G¶H[FHSFLy ³FXDQGR HO OLEUH HMHUFLFLR GH ORV GHUHFKRV \ OLEHUWDGHV GH ORV FLXGDGDQRV HO QRUPDO
funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los servicios públicos esenciales para la comunidad, o
cualquier otro aspecto del orden público, resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades
RUGLQDULDVIXHUDLQVXILFLHQWHSDUDUHVWDEOHFHUOR\PDQWHQHUOR´ DSDUWDW $DTXHVWVHIHFWHVHO*RYHUQUHPHWUjDO
&RQJUpVXQDVROOLFLWXGG¶DXWRULW]DFLyTXHFRQWLQGUjHOVH[WUHPVVHJHQWV DSDUWDW 
 Determinación de los efectos del estado de excepción, con mención expresa de los derechos cuya
suspensión se solicita, que no podrán ser otros que los enumerados en el apartado 1 del art. 55 de la
Constitución.
 Relación de las medidas a adoptar referidas a los derechos cuya suspensión específicamente se
solicita.
 Ámbito territorial del estado de excepción, así como duración del mismo, que no podrá exceder de
treinta días.
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Per la seva banda en relació al sector de les telecomunicacions la Llei 32/2003, General de
Telecomunicacions estableix les principals condicions sota les quals les entitats privades
poden prestar serveis de telecomunicacions i regula també les condicions en les quals el
Govern i leVSULQFLSDOVLQVWLWXFLRQVHVWDWDOVJHVWLRQHQLUHJXOHQXQVHUYHLG¶LQWHUqVS~EOLFLHQ
UHODFLyDPEHOFDVG¶HVWXGLHQHOVHXDUWLFOHSUHYHXTXH
³1. Las redes, servicios, instalaciones y equipos de telecomunicaciones que desarrollen
actividades esenciales para la defensa nacional integran los medios destinados a ésta, se
reservan al Estado y se rigen por su normativa específica´.
És rellevant mencionar aquesta disposició principalment pel fet que no totes les
infraestructures de telecomunicacions queden sotmeses al règim de la LGTEL VLQyTXHQ¶KL
ha que TXHGHQUHVHUYDGHVDO¶(VWDWLWHQHQFRPDILQDOLWDWODGHIHQVDQDFLRQDOSULQFLSDOPHQW
LQIUDHVWUXFWXUHV GH FDLUH PLOLWDU R G¶LQIUDHVWUXFWXUHV FUtWLTXHV &DO WHQLU HQ FRPSWH DTXHVWHV
infraestructures ja que el bloqueig o interrupció de determinats serveis (principalment
inalàmbrics) podria venir també per les interferències que es poguessin causar des

 La cuantía máxima de las sanciones pecuniarias que la Autoridad gubernativa esté autorizada para
imponer, en su caso, a quienes contravengan las disposiciones que dicte durante el estado de
excepción.
(O &RQJUpV GHEDWUj OD VROOLFLWXG G¶DXWRULW]DFLy WUDPHVD SHO *RYHUQ L OD SRW DSURYDU ³HQ VXV SURSLRV WpUPLQRV R
LQWURGXFLUPRGLILFDFLRQHVHQODPLVPD´ DSDUWDW 
)LQDOPHQW G¶DFRUG DPE O¶DUWLFOH  GH OD /2(( ³OD $XWRULGDG JXEHUQDWLYD SRGUi VXVSHQGHU WRGR WLSR GH
publicaciones, emisiones de radio y televisión, proyecciones cinematográficas y representaciones teatrales,
siempre y cuando la autorización del Congreso comprenda la suspensión del artículo 20, apartados 1, a) y d), y 5
de la Constitución. Igualmente podrá ordenar el secuestro de publicaciones (apartat 1). Això QR REVWDQW ³HO
ejercicio de las potestades a que se refiere el apartado anterior no podrá llevar aparejado ningún tipo de censura
SUHYLD´ DSDUWDW 
'¶DOWUD EDQGD O¶DSDUWDW  GH O¶DUWLFOH  GH OD &( HVWDEOHL[ TXH O¶HVWDW GH VHWJH VHUj GHFODUDW SHU OD majoria
DEVROXWD GHO &RQJUpV GHOV 'LSXWDWV D SURSRVLFLy H[FOXVLYD GHO *RYHUQ (O &RQJUpV HQ GHWHUPLQDUj O¶jPELW
territorial, la durada i les condicions.
'¶DFRUGDPEO¶DUWLFOHGHOD/2((HO*RYHUQSRGUjSURSRVDUDO&RQJUpVGHOV'LSXWDWVODGHFODUDFLy GHO¶HVWDW
GH VHWJH ³FXDQGR VH SURGX]FD R DPHQDFH SURGXFLUVH XQD LQVXUUHFFLyQ R DFWR GH IXHU]D FRQWUD OD VREHUDQtD R
independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional, que no pueda resolverse por
RWURVPHGLRV´ DSDUWDW $L[tPDWHL[³ODFRUUHVSRQGLHQWHGHFODUDFLyQGHWHUPLQDUiHOiPELWRWHUULWRULDOGXUDFLyQ\
FRQGLFLRQHVGHOHVWDGRGHVLWLR´ DSDUWDW 
)LQDOPHQWO¶DSDUWDWGHO¶DUWLFOHHVWDEOHL[TXH³ODGHFODUDFLyQSRGUiDXWRUL]DUDGHPiVGHORSUHYLVWRSDUDORV
estados de alarma y excepción, la suspensión temporal de las garantías jurídicas del detenido que se reconocen
HQHODSDUWDGRGHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ´
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G¶DTXHVWHVLQIUDHVWUXFWXUHV
6HJXLQWDPEO¶DQjOLVLGHODQRUPDWLYDLG¶DTXHVWDUWLFOHGHOD/*7(/FDOIHr esment també al
seu apartat cinquè que determina:
³5. El Gobierno, con carácter excepcional y transitorio, podrá acordar la asunción por la
Administración General del Estado de la gestión directa de determinados servicios o de la
explotación de ciertas redes de comunicaciones electrónicas, de acuerdo con el texto
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, para garantizar la seguridad pública y la defensa
nacional´.
En relació amb aquesta previsió per tal de garantir la seguretat pública o bé la defensa
QDFLRQDO HO *RYHUQ GH O¶Estat espanyol pot acordar la gestió directa de determinats serveis
GH FRPXQLFDFLRQV HOHFWUzQLTXHV R Ep VRWPHWUH¶OV D OHV VHYHV LQVWUXFFLRQV 'HV G¶DTXHVWD
perspectiva les mesures tècniques a aplicar en aquest sector no són conegudes, malgrat
que anirien alineades als objectius que es determinin, per exemple pel cas de la seguretat
S~EOLFD FDEULD O¶~V GH OHV LQIUDHVWUXFWXUHV SHU GLIRQGUH PLVVDWJHV G¶HPHUJqQFLD L SHU D OD
protecció de la població.
'¶DOWDEDQGDODPDWHL[D/*7(/WDPEpWUDFWDDTXHVWDSRVVLEOHLPSRVLFLyDWUavés del servei
S~EOLFGHILQLWDO¶DUWLFOH(QSDUWLFXODUHOVHXDSDUWDWSULPHUGHWHUPLQDTXH
³1. El Gobierno podrá, por necesidades de la defensa nacional, de la seguridad pública o de
los servicios que afecten a la seguridad de las personas o a la protección civil, imponer otras
obligaciones de servicio público distintas de las de servicio universal a los operadores´.
És aquest argument el que es podria fer servir per intervenir el normal funcionament dels
serveis de les operadores de telecomunicacions. Deixant de banda les agressions externes
D OD VRELUDQLD TXH QR FRUUHVSRQGULHQ DPE HO FDV G¶HVWXGL FDO UHFyUUHU D OD /OHL 2UJjQLFD
 GH O¶(VWDW G¶H[FHSFLy /((  RQ HV UHJXOHQ HOV HVWDWV G¶DODUPD H[FHSFLy L VHWJH
'¶DTXHVWV WUHV HOTXH SRGULD HQFDixar amb ODVLWXDFLyTXH HV SODQWHMD VHULD HO GH O¶HVWDW GH
VHWJHTXHHVGHILQHL[DO¶DUWLFOHGHOD/((FRPV¶KDLQGLFDWDQWHULRUPHQW.
A mode de conclusió es pot afirmar doncs que el govern espanyol podria imposar mesures
G¶DFWXDFLy excepcionals als opHUDGRUV DXWRULW]DWV D SUHVWDU VHUYHLV D QLYHOO GH O¶Estat
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espanyol, en l¶etapa prèvia a la creació d¶un Estat FDWDOj 6HQV SHUMXGLFL G¶DL[z pV difícil
determinar les mesures concretes que es podrien imposar ja que no hi ha precedents.

6. Els actius que cal protegir
En aquest apartat es descriuen i analitzen els diferents actius que podrien quedar afectats a
FRQVHTqQFLDG¶XQPDOIXQFLRQDPHQWGHOVVLVWHPHVGHFRPXQLFDFLRQVHOHFWUzQLTXHV
$TXHVWV DFWLXV EjVLFV SHU D JDUDQWLU HO IXQFLRQDPHQW GH O¶HYHQWXDO nou Estat català, es
WUREHQHQHOVVHFWRUVGHO¶DXGLRYLVXDOGHOHVWHOHFRPXQLFDFLRQVLGHOVWUDQVSRUWV LHQO¶jPELW
dels serveis essencials.
$O¶KRUDGHWULDUHOVDFWLXVPpVLPSRUWDQWVHVIDSUHYDOGUHHOFULWHULGHGHSHQGqQFLDTXHWHQHQ
respecte de les FRPXQLFDFLRQVHOHFWUzQLTXHVRVLVWHPHVG¶LQIRUPDFLy

6.1. El sector audiovisual
/¶jPELW DXGLRYLVXDO HVWj IRUPDW SHU OD WUDQVPLVVLy GHO VHQ\DO GH WHOHYLVLy L UDGLR GHV GH OD
VHYDHPLVVLyHQHOVGLIHUHQWVFHQWUHVGHSURGXFFLyDXGLRYLVXDORUDGLRIzQLFDILQVO¶DUULEDGD
als aparells de televisió o ràdio de les llars.
La televisió i la ràdio comparteixen la tecnologia mitjançant la qual es transporta el senyal
des dels centres emissors fins els receptors finals.

6.1.1. La televisió i la ràdio
6.1.1.1. Descripció
La radiodifusió terrestre és el mètode tradicional de lliurament del senyal de TV i FM per
ones de ràdio transmesa a través de l'espai obert. Els senyals són la TDT, la FM i la DAB
(tecnologia de ràdio digital actualment en proves).
A Catalunya, el punt principal de distribució del senyal de TDT, de FM i de DAB, és la Torre
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de Collserola (propietat de la Societat Torre de Collserola S.A. que té per objecte social la
construcció i explotació del complex).
La Torre de Collserola rep el senyal de les diverses televisions (privades i públiques),
O¶HPSDTXHWD SHU D FDGD P~OWLSOH[ FRQMXQW GH FDQDOV  L HO GLIRQ WDQW D O¶jUHD PHWURSROLWDQD
com a la resta de centres emissors que conformen la xarxa de distribució del senyal, i als
TXDOVV¶RULHQWHQOHVDQWHQHVGHOHVOODUVSHUWDOGHUHEUH¶O'HIRUPDVHPEODQWDFWXDODUjGLR
digital (DAB), peU Ep TXH DFWXDOPHQW HO VHUYHL HV WURED UHVWULQJLW D O¶jPELW GH OD 7RUUH GH
Collserola. En el cas del senyal de FM, es distribueix de la mateixa forma fins arribar al
receptor (transistor domèstic, portàtil, de cotxe, etc...)
La Torre de Collserola (situada a O¶¬UHD0HWURSROLWDQDTXHFRQFHQWUDHOGHODSREODFLy
total de Catalunya) distribueix els seus senyals, mitjançant radioenllaç i fibra òptica, als 8
centres reemissors principals de Catalunya. Tots ells permeten abastir el 85% de la població
de Catalunya. Fins arribar al 99,6% de la cobertura actual resten a la vora de 500 Torres
més que cobreixen la resta del territori i que distribueixen el senyal de TDT mitjançant
radioenllaços i en algun cas via satèl·lit.
Pel que fa a la resta de tipologies de televisions (satèl·lit, cable i Internet) la seva penetració
és inferior, però cal tenir-les presents.
x

La televisió per satèl·lit, el senyal de la qual es lliura a les llars a través del
WUDQVSRUW YLD VDWqOāOLW (OV VDWqOāOLWV G¶$VWUD  HVW  ±empresa luxemburguesa-,
G¶(XWHOVDW +RW%LUGHVW ±empresa francesa- LG¶+LVSDVDW RHVW ±empresa
espanyola-, són els que principalment trameten canals en obert4.

x

(O FHQWUH GH FRQWURO G¶$EHUWLV 7HOHFRP L GH SXMDGD GHO VHQ\DO DOV VDWqOāOLWV
G¶+LVSDVDWHVWjDOHVURGDOLHVGH0DGULG3HUzHOVHQ\DOHVSRWSXMDUDOVVDWqOāOLWV
G¶+LVSDVDWLWDPEpDOVG¶$VWUDGHVGHPROWValtres llocs del món.

x

La televisió per cable és una forma de proveir el senyal de televisió directament a
les llars mitjançant cable coaxial, parell de coure o fibra òptica. Cal dir que tots els
aparells de TV que estan connectats al cable també poden veure la TDT i que la
seva penetració és baixa.
4

(O FHQWUH GH FRQWURO G¶$EHUWLV 7HOHFRP L GH SXMDGD GHO VHQ\DO DOV VDWqOOLWV G¶+LVSDVDW Hstà a les rodalies de
0DGULG3HUzHOVHQ\DOHVSRWSXMDUDOVVDWqOOLWVG¶+LVSDVDWLWDPEpDOVG¶$VWUDGHVGHPROWVDOWUHVOORFVGHOPyQ
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x

La televisió per Internet tradueix els continguts en un format que pot ser
transportat per ADSL, fibra òptica o altres tecnologies anomenades protocols
G¶,QWHUQHW ,QWHUQHW 3URWRFRO ± IP). Per aquest motiu també es coneguda com a
televisió IP. ActualPHQW HQFDUD QR KL KD XQ DOW JUDX GH SHQHWUDFLy G¶DTXHVWV
canals, no pas per una mancança tècnica dels receptors (televisors intel·ligents),
VLQySHUODPDQFDG¶KjELWGHOVHVSHFWDGRUVTXHRSWHQHQFDUDPDMRULWjULDPHQWSHU
O¶RIHUWD HQ 7'7 6HULD HVSHFLDOPHQW interesant que les televisions catalanes
HVWLJXHVVLQSUHSDUDGHVSHUHPHWUHDWUDYpVG¶,QWHUQHWSHUWRWHOPyQ

6.1.1.2. El marc competencial
Sens perjudici de les competències atribuïdes a la Generalitat en els art. 137 i 140 de
l¶Estatut de Catalunya, l¶HVSHFWUHUDGLRHOqFWULFpVXQEpGHGRPLQLS~EOLFODWLWXODULWDWJHVWLy
SODQLILFDFLyDGPLQLVWUDFLyLFRQWUROGHOTXDOpVFRPSHWqQFLDGHO¶(VWDWHVSDQ\ROG¶DFRUGDPE
OD &RQVWLWXFLy L O¶DUWLFOH  GH OD /OHL  GH  GH QRYHPEUH JHQHUDO GH
telecomXQLFDFLRQV /*7  $TXHVWDJHVWLyV¶H[HUFHL[ GH FRQIRUPLWDW DPE HO TXH GLVSRVHQ HO
WtWRO9GHO¶HVPHQWDGD/OHLLHOVWUDFWDWVLDFRUGVLQWHUQDFLRQDOVGHOVTXDOV(VSDQ\DQ¶pVSDUW
atenent la normativa aplicable de la Unió Europea (UE) i les resolucions i recomanacions de
OD8QLy,QWHUQDFLRQDOGH7HOHFRPXQLFDFLRQV 8,7 LG¶DOWUHVRUJDQLVPHVLQWHUQDFLRQDOV
$L[t PDWHL[ O¶DUWLFOH  GHO 5HJODPHQW GH GHVHQYROXSDPHQW GH OD /*7 SHO TXH ID D O¶~V GHO
domini públic radioelèctric, aprovat pel Reial Decret 863/2008, de 23 de maig (Reglament
/*7  HVWDEOHL[ TXH ³D IL G¶DFRQVHJXLU OD XWLOLW]DFLy FRRUGLQDGD L HILFDo GHO GRPLQL S~EOLF
UDGLRHOqFWULF HO 0LQLVWUH G¶,QG~VWULD 7XULVPH L &RPHUo D SURSRVWD GH O¶$JqQFLD (VWDWDO GH
5DGLRFRPXQLFDFLRQV KD G¶DSURYDU HO 4XDGUH 1DFLRQDO G¶$WULEXFLy GH )UHTqQFLHV &1$) 
SHU DOV GLIHUHQWV WLSXV GH VHUYHLV GH UDGLRFRPXQLFDFLy G¶DFRUG DPE OHV GLVSRVLFLRQV GH OD
8(GHOD&RQIHUqQFLD(XURSHDG¶$GPLQLVWUDFLRQVGH&RUUHXVL7HOHFRPXQLFDFLRQV &(37 L
del Reglament de radiocomunicacionVGHOD8,7LGHILQLUO¶DWULEXFLyGHEDQGHVVXEEDQGHV
freqüències, canals i els circuits radioelèctrics corresponents, així com les altres
FDUDFWHUtVWLTXHVWqFQLTXHVTXHSXJXLQVHUQHFHVVjULHV´
0LWMDQoDQW O¶2UGUH ,(7 GH  G DEULO HO 0LQLVWHUL G¶,QG~VWULD (QHUJLD L 7XULVPH YD
aprovar el CNAF que, pel que fa als serveis de comunicació audiovisual (radiodifusió sonora
i televisió), estableix unes bandes de freqüències tot remetent-se als corresponents Plans
7qFQLFV 1DFLRQDOV O¶HODERUDFLy GHOTXDOV pV XQDIDFXOWDWDVVLJQDGDDO*RYHUQ GH O¶(VWDW HQ
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UHODFLyDPEODJHVWLyGHOGRPLQLS~EOLFUDGLRHOqFWULFG¶DFRUGDPEO¶DUWLFOHGHOD/*7
En definitiva, els serveis de comunicació audiovisual es transmeten dins de les bandes de
IUHTqQFLHVTXHV¶DVVLJQHQLQWHUQDFLRQDOPHQWSHUDDTXHVWDILQDOLWDWLSRVWHULRUPHQWO¶(VWDW
Espanyol GHILQHL[ O¶DWULEXFLy GH EDQGHV VXEEDQGHV IUHTqQFLHV FDQDOV L HOV FLUFXLWV
radioelèctrics corresponents, així com les altres característiques tècniques que puguin ser
necessàries, mitjançant el CNAF i, en determinats supòsits, tenint en compte els
corresponents Plans Tècnics Nacionals que, pel que fa a la ràdio i la televisió, són els
següents:
x

El Pla Tècnic Nacional de Radiodifusió Sonora en Ones Mitjanes (hectomètriques)
aprovat per Reial decret 765/1993, de 21 de maig i modificat per la Resolució de
G¶DEULOGH5.

x

El Pla Tècnic Nacional de Radiodifusió Sonora Digital Terrenal aprovat per Reial
decret 1287/1999, de 23 de juliol, modificat pels Reials decrets 776/2006, de 23
de juny, i 802/2011, de 10 de juny i complementat per les Ordres de 23 de juliol de
GHG¶DJRVWGHGHG¶RFWXEUHGHLGHGHMXOLROGH6.

x

El Pla Tècnic Nacional de la Televisió Digital Terrestre aprovat per Reial decret
944/2005, de 29 de juliol, modificat pels Reials Decrets 920/2006, de 28 de juliol i
 GH  GH PDUo L FRPSOHPHQWDW SHU O¶2UGUH ,7& GH  GH
juliol.

5

/D QRWD G¶XWLOLW]DFLy 81- GHO &1$) HVWDEOHL[ TXH OD EDQGD GH IUHTqQFLHV  D  N+] V¶XWLOLW]DUj
exclusivament per les entitats habilitades per la prestació dels serveis de radiodifusió sonora en ona mitjana.
Aquestes entitats habilitades són: la Corporació de Ràdio i Televisió Espanyola, S.A., a través de la Sociedad
0HUFDQWLO(VWDWDO5jGLR1DFLRQDOG¶(VSDQ\D 51( LOHVSHUVRQHVItVLTXHVRMXUtGLTXHVPLWMDQoDQWHOWtWROKDELOLWDQW
DWRUJDWSHUO¶(VWDWSHUO¶H[SORWDFLyHQJHVWLyLQGLUHFWD
6

La noWD G¶XWLOLW]DFLy 81- GHO &1$) HVWDEOHL[ TXH OD EDQGD GH IUHTqQFLHV  D  0+] V¶XWLOLW]DUj
exclusivament per les entitats habilitades per la prestació dels serveis de radiodifusió sonora digital terrenal.
Aquestes entitats habilitades són: la Corporació de Ràdio i Televisió Espanyola, S.A., a través de la Sociedad
0HUFDQWLO (VWDWDO 51( OHV SHUVRQHV ItVLTXHV R MXUtGLTXHV PLWMDQoDQW WtWRO KDELOLWDQW DWRUJDW SHU O¶(VWDW SHU
O¶H[SORWDFLyHQJHVWLyLQGLUHFWDHQOHV[DU[HVGHFREHUWXUDHVWDWDOHOV(QV3~Elics amb competència en la matèria
de les Comunitats Autònomes; les persones físiques o jurídiques mitjançant concessió administrativa atorgada
SHOV zUJDQV FRPSHWHQWV GH OHV &RPXQLWDWV $XWzQRPHV SHU O¶H[SORWDFLy HQ JHVWLy LQGLUHFWD HQ OHV [DU[HV GH
cobertura territorial autonòmica; les persones físiques o jurídiques mitjançant concessió administrativa atorgada
SHOVzUJDQVFRPSHWHQWVGHOHV&RPXQLWDWV$XWzQRPHVSHUO¶H[SORWDFLyHQJHVWLyLQGLUHFWDHQXQDGHPDUFDFLyGH
cobertura local.
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x

El Pla Tècnic Nacional de la Televisión Digital Local aprovat per Reial decret
439/2004, de 12 de març, modificat pels Reials decrets 2268/2004, de 3 de
GHVHPEUH L  GH  GH MXOLRO L FRPSOHPHQWDW SHU O¶2UGUH GH  GH
desembre de 20047.

x

Pla Tècnic Nacional de Radiodifusió Sonora en Ones Mètriques amb Modulació
de FreqüqQFLDDSURYDWSHU5HLDOGHFUHWG¶GHVHWHPEUH8.

6.1.1.3. Escenaris de col·laboració i riscos
&RP MD V¶KD GLW G¶DFRUG DPE OD QRUPDWLYD YLJHQW O¶HVSDL UDGLRHOqFWULF pV XQ Ep GH GRPLQL
públic estatal i, en conseqüència, en la transició cap al nou Estat, l¶escenari desitjable és el
de col·laboració amb el govern espanyol, per tal de fer el traspàs de les competències i
freqüències radioelèctriques, així com de les llicències habilitants dels operadors
audiovisuals i els drets i deures econòmics associats.
(Q HO FDV GH QR H[LVWLU XQD YROXQWDW GH FROāODERUDFLy O¶(VWDW HVSDQ\RO SRGULD LQWHUIHULU
tècnicament la difusió audiovisual, de tal manera que dificultpVO¶HPLVVLyGHFRQWLQJXWV$L[z
VHULD IDFWLEOH D WUDYpV G¶$EHUWLV 7HOHFRP HO TXDO GLVSRVD GH O¶DGMXGLFDFLy GH WUDQVSRUW L
7

/HV QRWHV G¶XWLOLW]DFió UN-35 i UN-36 del CNAF estableixen que la banda de freqüències 470 a 862 MHz
FDQDOVUDGLRHOqFWULFVD V¶XWLOLW]DUjSHUOHVHQWLWDWVKDELOLWDGHVSHUODSUHVWDFLyGHOVVHUYHLVGHWHOHYLVLyDPE
tecnologia digital. Aquestes entitats habilitades són: la Corporació de Ràdio i Televisió Espanyola, S.A.,
mitjançant la Sociedad Mercantil Estatal Televisión Española (TVE); les societats anònimes mitjançant títol
KDELOLWDQW DWRUJDW SHUO¶(VWDW SHU O¶H[SORWDFLy HQ JHVWLy LQGLUHFWD HQXQD [DU[D GH FREHUWXUD HVtatal -Antena 3 de
Televisión, S.A. (A3), Sogecable, S.A. (C4), Gestevisión-Telecinco, S.A. (T5), Gestora de Inversiones
Audiovisuales La Sexta (L6), Gestora de Televisión Net TV, S.A. i Veo Televisión, S.A.-; els Ens Públics amb
competència en la matèria de les Comunitats Autònomes que han obtingut el títol habilitant per la gestió directa
GHODWHOHYLVLyHQXQP~OWLSOHGLJLWDOG¶jPELWWHUULWRULDODXWRQzPLFOHVSHUVRQHVItVLTXHVRMXUtGLTXHVPLWMDQoDQWWtWRO
habilitant atorgat pels òrgans competents de leV&RPXQLWDWV$XWzQRPHVSHUO¶H[SORWDFLyHQJHVWLyLQGLUHFWDHQXQ
múltiple digital de cobertura territorial autonòmica; els municipis i les organitzacions territorials insulars mitjançant
títol habilitant atorgat pels òrgans competents de les Comunitats AuWzQRPHVSHUO¶H[SORWDFLyHQJHVWLyLQGLUHFWD
en una demarcació de cobertura local; les persones físiques o jurídiques mitjançant títol habilitant atorgat pels
zUJDQV FRPSHWHQWV GH OHV &RPXQLWDWV $XWzQRPHV SHU O¶H[SORWDFLy HQ JHVWLy LQGLUHFWD HQ XQD GHPDUFDció de
cobertura local.
8

/D QRWD G¶XWLOLW]DFLy 81- GHO &1$) HVWDEOHL[ TXH OD EDQGD GH IUHTqQFLHV  D  0+] V¶XWLOLW]DUj
exclusivament per les entitats habilitades per la prestació dels serveis de radiodifusió sonora en ones mètriques
amb modulació de freqüència. Aquests entitats habilitades són: la Corporació de Ràdio i Televisió Espanyola,
S.A., mitjançant la Sociedad Mercantil Estatal Radio Nacional de España (RNE); els Ens Públics amb
competència en la matèria de les Comunitats Autònomes (emissores FM autonòmiques); les Corporacions Locals
mitjançant títol habilitant atorgat pels òrgans competents de les Comunitats Autònomes (emissores FM
municipals); les persones físiques o jurídiques mitjançant títol habilitant atorgat pels òrgans competents de les
&RPXQLWDWV$XWzQRPHVRHQHOVHXFDVSHUO¶(VWDWSHUO¶H[SORWDFLyHQJHVWLyLQGLUHFWD
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difusió del senyals audiovisuals, en aquells canals de TDT o ràdio que utilitzen les cadenes
públiques i privades de Catalunya,.
Es podrien produir interferències electròniques en les bandes utilitzades per la difusió de la
TDT i FM, ja siguin induïdes mitjançant antenes mòbils desplegades o mitjançant avions
HVSHFLDOLW]DWVTXHVyQFDSDoRVGHJHQHUDULQWHUIHUqQFLHVVRWDO¶HVSDLTXHsobrevolen.

6.1.1.4. Alternatives
3HUJDUDQWLUO HPLVVLyGHOD7'7HOSULPHUTXHV KDG¶DVVHJXUDUpVODJHQHUDFLyGHFRQWLQJXWV
i senyals, a continuació el transport d'aquest senyal al centre emissor i finalment la difusió
d'aquest senyal a la població. En aquest sentit cal disposar d'alternatives. A Catalunya tenim
la possibilitat de duplicar tant la generació de continguts i senyal, com el transport i fins i tot
la difusió. Per a la generació de continguts i elaboració del senyal hi ha empreses que
actualment ja realitzen aquestes activitats per les seves pròpies necessitats o per als seus
clients. També existeixen alternatives en el transport del senyal amb fibra i radio fins a
Collserola: La Generalitat té fibres que arriben a Collserola i que connecten TVC , CatRadio i
els principals punts de la ciutat de Barcelona.
En teoria una altra alternativa seria executar el pla de recuperació de desastres, consistent
en duplicar amb instal·lacions alternatives, els centres de control i emissió de
radiofreqüència. Tanmateix cal reconèixer que la inversió econòmica que requeriria aquest
pla de recuperació en les circumstàncies actuals el fa poc viable a la pràctica.
(QWRWFDVGDYDQWG¶XQD³LQWHUIHUqQFLD´HVWDWDOSHOTXHIDDO¶HPLVVLyGHOVFDQDOVGH7'7L)0
públics i privats de Catalunya, caldria tenir en compte que:
x

7RW L TXH O¶HVSDL UDGLRHOqFWULF pV XQ Ep GH GRPLQL S~EOLF HVWDWDO &DWDOXQ\D DWqV
TXH DWRUJD HOV WtWROV KDELOLWDQWV SRW JHVWLRQDU DTXHOOD SDUW TXH V¶XELFD VREUH HOV
seu territori.

x

Els prestadors de serveis de comunicació audiovisual catalans tenen el dret a
SUHVWDU HO VHUYHL L HQ FRQVHTqQFLD WHQHQ WDPEp HO GUHW G¶DFFpV D OHV [DU[HV
electròniques per poder-lo prestar.

x

Els serveis de comunicació audiovisual radiofònics, televisius i connexos i
LQWHUDFWLXV VyQ VHUYHLV G¶LQWHUqVJHQHUDOTXHHVSUHVWHQ HQ O¶H[HUFLFL GHOGUHW D OD
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OOLXUH H[SUHVVLy G¶LGHHV GHO GUHW D FRPXQLFDU L UHEUH LQIRUPDFLy $TXHVWV GUHWV
tenen reconeixement i protecció constitucional.
x

La pròpia normativa estatal atorga al servei de comunicació audiovisual públic la
FRQGLFLyGHVHUYHLHVVHQFLDOG¶LQWHUqVeconòmic general.

Finalment, en relació amb el prestadors de serveis de comunicació audiovisuals estatals que
emeten a Catalunya, el Govern de la Generalitat hauria de seguir mantenint la situació actual
SHOTXHIDDOVSUHVWDGRUVSULYDWVPLWMDQoDQWXQDFRUGDPE$EHUWLV7HOHFRPLG¶DOWUDEDQGD
PLWMDQoDQWODVLJQDWXUDG¶XQDFRUGWUDQVIURQWHUHUDPEO¶(VWDW (VSDQ\ROSHOTXHIDDO¶HPLVVLy
dels prestadors públics.
Així mateix, en aquest context, el CTTI9 -empresa pública creada per llei el 28 de desembre
GHLDGVFULWDDO'HSDUWDPHQWG¶(PSUHVDL2FXSDFLy- VHULDO¶HQFDUUHJDGDGHYHWOODUSHU
O¶HVWULFWH FRmpliment de les obligacions que Abertis Telecom té assumides en virtut del
&RQWUDFWHG¶$UUHQGDPHQWG¶,QIUDHVWUXFWXUHV &$, LGHOVFRQWUDFWHVGHSUHVWDFLyGHVHUYHLVGH
transport i difusió dels senyals televisius i radiofònics de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals i, en definitiva, del manteniment del serveis públic de comunicació audiovisual.
Analitzades les estratègies i mesures per fer front a situacions de risc, cal analitzar també les
HVWUDWqJLHV L PHVXUHV TXH KDXULD G¶DGRSWDU HO QRX (VWDW per tal de poder exercir les
competències que avui exerceix l¶Estat espanyol. En efecte, en el supòsit que Catalunya
HVGHYLQJXpVXQHVWDWLQGHSHQGHQWSHUWDOG¶HODERUDUHOVHXSURSL&1$)KDXULDGHVROāOLFLWDU
O¶DGKHVLy D O¶8,7 $OHVKRUHV FRP a Estat memEUH GH O¶8,7 SRGULD GHILQLU O¶DWULEXFLy GH
bandes, subbandes, freqüències, canals i els circuits radioelèctrics corresponents, així com
les altres característiques tècniques que poguessin ser necessàries.
Així mateix, i de manera paral·lela, la Generalitat hauria de regular el domini públic
UDGLRHOqFWULF O¶HVSHFWUHUDGLRHOqFWULF HOGRPLQLS~EOLFGHQXPHUDFLy HOVQ~PHURVDVVLJQDWV
a la telefonia), el segment espacial (òrbites dels satèl·lits) i el domini públic radioelèctric
terra-espai (enllaços ascendents i descendents entre les estacions terrenes i els satèl·lits),

9

El Govern de la Generalitat va constituir el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI)
per integrar tots els serveis informàtics i de telecomunicacions de l'Administració en una única estructura. Per
tant, el CTTI és el responsable de garantir la direcció, planificació, gestió i control dels sistemes d'informació i
dels serveis de telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya. Alhora que dissenya, construeix, coordina i
desplega els projectes que la Generalitat li encarrega per desenvolupar i fer créixer la Societat del Coneixement.
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tot assumint-ne OD WLWXODULWDW OD JHVWLy OD SODQLILFDFLy O¶DGPLQLVWUDFLy L HO FRQWURO $L[z
comportaria que Catalunya podria crear xarxes de comunicacions electròniques pròpies10.
En aquest sentit, es podria analitzar la conveniència o no de crear una entitat pública
específicament encarregada de gestionar directament la xarxa i prestar serveis de transport i
de difusió del senyal audiovisual o, en el seu cas, de fer-ho mitjançant la gestió indirecta a
travéVG¶XQDHQWLWDWSULYDGDSUqYLDODFRUUHVSRQHQWFRQFHVVLyDGPLQLVWUDWLYD

6.2. El sector de les telecomunicacions
Realitzar una trucada telefònica des de casa mitjançant el mòbil, consultar el correu
electrònic, etcètera, són serveis de telecomunicacions que se suporten en xarxes. Les
xarxes de telecomunicacions es componen de nodes (equips electrònics situats dins
G¶HGLILFLV HVSHFLDOLW]DWV  L FRQQH[LRQV HQWUH QRGHV. Són usualment sistemes de transmissió
de senyals basats en fibra òptica, que connecten els edificis. Els clients finals es connecten
als nodes mitjançant cable de coure o fibra òptica des de les llars, o també mitjançant ones
electromagnètiques que permeten la connexió a les antenes de telefonia mòbil (aquestes
DQWHQHVHVWDFLRQVEDVHHQO¶DUJRWGHOVHFWRUHVFRQQHFWHQDPEHOVQRGHV 
Les xarxes públiques que donen actualment servei a Catalunya formen part de xarxes
G¶DEDVW HVWDWDO JHVWLRQDGHV L RSHUDGHV Ges de centres de gestió situats majoritàriament a
Madrid. Aquests centres de gestió poden desconnectar nodes de la xarxa, desconnectar
antenes, GHL[DU IRUD GH VHUYHL HOV FOLHQWV GLQV G¶XQ QRGH WDOODU OHV LQWHUFRQQH[LRQV HQWUH
nodes de manera total o parciDO3RGUtHPGLUTXHOD[DU[DpV³HVFODYD´GHOFHQWUHGHJHVWLy
$TXHVWDVLWXDFLypVLPSRUWDQWSHUWDOG¶DYDOXDUFRUUHFWDPHQWODVLWXDFLy

10

Xarxa de comunicacions electròniques. Sistemes de transmissió i, si escau, els equips de commutació o
enFDPLQDPHQW L G¶DOWUHV UHFXUVRV TXH SHUPHWLQ HO WUDQVSRUW GH VHQ\DOV PLWMDQoDQW FDEOHV RQHV KHUW]LDQHV
PLWMDQVzSWLFVRG¶DOWUHVPLWMDQVHOHFWURPDJQqWLFVDPELQFOXVLyGHOHV[DU[HVGHVDWqOāOLWV[DU[HVWHUUHVWUHVIL[HVL
mòbils, sistemes de tendals elèctULFV HQ OD PHVXUD TXH V¶XWLOLW]LQ SHU D OD WUDQVPLVVLy GH VHQ\DOV [DU[HV
utilitzades per a la radiodifusió sonora i televisiva i xarxes de televisió per cable, independentment del tipus
G¶LQIRUPDFLyWUDQVSRUWDGD
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6.2.1. La telefonia fixa i mòbil (veu)
6.2.1.1. Descripció
/DWHOHIRQLDWDQWODIL[DFRPODPzELOHVEDVDHQO¶~VGHl sistema de numeració, que integra
uns dels dominis públics del camp de les telecomunicacions.
$TXHVW VLVWHPD GH QXPHUDFLy Wp XQ SUHIL[ LGHQWLILFDWLX GH O¶(VWDW HO TXDO pV DVVLJQDW SHU OD
ITU (Unió Internacional de Telecomunicacions) ± a Espanya, com és conegut, li correspon el
número 34- L XQ FRQMXQW GH Q~PHURV TXH LGHQWLILTXHQ O¶HPLVVRU GH OD WUXFDGD L HO UHFHSWRU
/¶HQFDPLQDPHQWG¶DTXHVWWUXFDGDILQVDOVHXUHFHSWRUUHTXHUHL[G¶XQHVWHFQRORJLHVLDFRUGV
G¶LQWHUFDQYLG¶DTXHVWHVWUXFDGHVHQWUHRSHUDGRUV de telecomunicacions dels diferents països,
que estan regulats internacionalment. No són aliens a aquesta problemàtica els números
especials, com per exemple emergències (112) o LQIRUPDFLyGHO¶DGPLQLVWUDFLy(010 o 012).
/¶(VWDW pV HO WLWXODU GHO GRPLQL S~EOLF GH QXPHUDFLy L Q¶DWRUJD HO VHX ~V D OHV HPSUHVHV
autoritzades a prestar el servei de telefonia.
Pel que fa a la veu a la xarxa de telefonia mòbil es transmet DWUDYpVG¶XQD[DU[DG¶HVWDFLRQV
base, interconnectades per xarxes de fibra òptica o per radioenllaços, propietat dels
operadors autoritzats (Telefónica, Orange, Vodafone i Yoigo), els quals reben i emeten les
trucades dels telèfons mòbils que es troben en el seu abast, a través de l'emissió d'ones a
XQDGHWHUPLQDGDIUHTqQFLDDVVLJQDGDSHUO¶(VWDWMDTXHpVHOO¶HQVFRPSHWHQW
7DQPDWHL[ O¶HYROXFLy GH OD WHFQRORJLD GH WHOHIzQLFD PzELO ILQV D O¶DFWXDO * R * WDPEp
permet la connexió a Internet (transmissió de dades).

6.2.1.2. Marc competencial
La liberalització de les comunicacions telefòniques suposa que aquestes funcionin en tant
que les operadores funcionin. Aquestes operadores segueixen les regulacions internacionals
que marca la Unió Internacional de les Telecomunicacions. Per tant, la Generalitat no té cap
competència sobre la telefonia. 3HUz O¶(VWDW WDPSRF QR Wp SRWHVWDW SHU IHU TXH HOV WHOqIRQV
deixin de funcionar.
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6.2.1.3. Escenaris de col·laboració i riscos
Durant el procés de Transició Nacional FDOGULDDFRUGDUDPEO¶(VWDWHVSDQ\ROHOPDQWHQLPHQW
GHOSUHIL[HVWDWDOILQVTXHO¶HYHQWXDO(VWDWFDWDOjHVGHYLQJXpVPHPEUHGHOD,78ODTXDO
KDXULD G¶DWRUJDU XQ QRX SUHIL[ LQWHUQDFLRQDO SHU DO WHUULWRUL GH &DWDOXQ\D 8Q HQWRUQ GH
col·ODERUDFLyDPEO¶Estat espanyol donaria seguretat a les operadores.
'HIHWQRH[LVWHL[FDSLQVWUXPHQWOHJDOTXHSHUPHWLTXHO¶(VWDWSXJXLIRUoDUDOHVRSHUDGRUHV
a suspendre els serveis de telefonia. Les operadores importants, que poden mantenir el
sistema de comunicacions telefòniques, són internacionals i cotitzen a borsa. Amb tota
VHJXUHWDWODSUHVVLyGHO¶(VWDWHVSDQ\ROVREUHDTXHVWWLSXVG¶HPSUHVHVVHULDLQIUXFWXRVD3HU
tant, es pot considerar poc probable que es materialitzi el principal risc identificat, que seria
no poder establir O¶HQFDPLQDPHQWGHOHVWUXFDGHVHQJHQHUDOSHUzHVSHFLDOPHQWDOVVHUYHLV
G¶HPHUJqQFLHVRLQVWLWXFLRQDOV  
Com en altres casos, tampoc aquí no existeixen mecanismes jurídics per poder impedir el
funcionament d¶alguns punts d¶interconnexió de les operadores, llevat del cas que es
declarés un estat d¶excepció. Altra cosa és que es puguin produir accions de sabotatge.
També cal tenir en compte els interessos privats que interactuen en aquest àmbit, que
depenen dHOVVHXVDFFLRQLVWHVLQRGHOHVLQVWUXFFLRQVGHO¶DGPLQLVWUDFLyHVWDWDO
En el cas de la telefonia mòbil, igual que en el de la TDT i ràdio, també ens podríem trobar
amb interferències electròniques en les freqüències utilitzades per les operadores de
telefonia mòbil, induïdes mitjançant antenes mòbils desplegades o mitjançant els avions
HVSHFLDOLW]DWV HQ HOV DWDFV HOHFWUzQLFV FDSDoRV GH JHQHUDU LQWHUIHUqQFLHV VRWD O¶HVSDL TXH
sobrevolen. Tanmateix, l¶acció d¶aquesta mena d¶avions només pot acotar-se a espais
limitats, de manera que no esdevé un risc real, a menys que es focalitzi sobre espais
especialment rellevants.
Un dels riscos que cal tenir en compte és la inestabilitat en les comunicacions que
eventualment es podria produir arran de sabotatges a la xarxa, provocant caigudes de nodes
WHUULWRULDOVQXPHUDFLRQVVHOHFWLYHVRG¶DOWUHV
)LQVLWRWHVSRGULHQLPSHGLUWRWHVOHVFRPXQLFDFLRQVWUHWGHO¶DFFpVDO,QWentar impedir
aquestes accions és força complicat i exigiria desendollar els nodes dels sistemes de gestió i
OD FDSDFLWDW G¶RSHUDU ORFDOPHQW 0DOJUDW DTXHVWD VLWXDFLy OHV [DU[HV GH WLWXODULWDW GH OD
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Generalitat podrien reconfigurar-se i mantenir-se actives.
$TXHVWD VLWXDFLy G¶H[FHSFLRQDOLWDW només es podria mantenir durant un període de temps
curt, GRQDGD O¶DIHFWDFLy D OHV persones i empreses. Per això seria necessari un estudi en
SURIXQGLWDW GH OHV DOWHUQDWLYHV G¶HPHUJqQFLD EDVDGHV HQ [DU[HV SUzSLHV L VHUYHLV
internacionals.
És important assenyalar que per donar continuïtat al servei, tant de la xarxa fixa com de la
mòbil, és necessari disposar de fibra òptica i G¶interconnexió amb els operadors situats a
Catalunya o a fora de Catalunya.
Els terminals via satèl·lit, especialment serveis basats en operadors internacionals com
Inmarsat, es podrien veure afectats per interferències generades localment, és a dir, a prop
dels terminals.

6.2.1.4. Alternatives
En el cas de la telefonia, no caldrien actuacions específiques, ja que les operadores
garantirien el funcionament.
El que si que caldrà fer, en cas que Catalunya esdevingués un nou Estat, és integrar-se a la
ITU i demanar un codi de país per les trucades internacionals. En aquest sentit caldria que el
Govern establis relacions amb la ITU el més aviat possible.

6.2.2. Internet
Internet és uQD [DU[D S~EOLFD L JOREDO G¶RUGLQDGRUV LQWHUFRQQHFWDWV PLWMDQoDQW HO SURWRFRO
G ,QWHUQHW ,3 LTXHHQYLHQOHVGDGHVGHO¶HPLVVRUDOUHFHSWRULYLFHYHUVD,QWHUQHWpVODXQLy
de moltes altres xarxes ja siguin acadèmiques, comercials o de les administracions. Per tant,
FDOGULD SUHVWDU HVSHFLDO FXUD DOKRUD GH GHWHUPLQDU HO SRVVLEOH LPSDFWH G¶XQ WDOO G¶DTXHVW
servei.
/¶DFFpVDOHV[DU[HVGHGDGHVPDMRULWjULDPHQW,QWHUQHWHVIDPLWMDQoDQWHOVSDUHOOVGHFRXUH
o cables de fibra òptica que connecten els edificis dels clients, llars o empreses, o des dels
terminals mòbils tipus smartphone o enrutadors habilitats per connexions de ràdio.
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0DOJUDWTXHVyQ[DU[HVGLIHUHQWVGHOHVHVPHQWDGHVHQO¶DSDUWDWGHWHOHIRQLDFRPSDUWHL[HQ
el primer tram, coure / fibra o connexió terminal ±antena. Això implica que els propietaris
G¶DTXHVWSULPHUWUDPFRQWUROHQO¶DFFpV
(OPHUFDWG¶,QWHUQHWHVWjFRPSRVDWSHUGLIHUHQWVSURYHwGRUV Internet Service Providers, ISP)
i està més atomitzat que el dels serveis de telefonia. Tot i això la majoria de clients
SHUWDQ\HQDOVJUDQVRSHUDGRUV 7HOHIzQLFD9RGDIRQH2UDQJH« (OV2SHUDGRUVDOWHUQDWLXV
no disposen de xarxes pròpies per interconnectar-VH DPE HO QRGHV G¶LQWHUFDQYL L IDQ VHUYLU
les infraestructures (fibra òptica) dels grans operadors.
A Catalunya hi ha algunes infraestructures especifiques, que les diverses xarxes existents
XWLOLW]HQ DFDGqPLTXHV FRPHUFLDOV GH O¶DGPLQLVWUDFLy SULYDGHV HWF  SHU LQWHUFDQYLDU-se la
LQIRUPDFLyTXHJDUDQWHL[HQTXHO¶HPLVVRULHOUHFHSWRUHVFRQQHFWin i comuniquin. Si aquests
punts, pel motiu que sigui, deixen de fer aquesta funció, el tràfic es talla i els serveis es
deixen de prestar. Són el que anomenem nusos de connexió.
La connexió a Internet es produeix, SHUWDQWGHVGHLFDSDXQSURYHwGRUG¶,QWHUQHWTXHHVWj
coQQHFWDWDXQG¶DTXHVWVQXVRVGHFRPXQLFDFLRQV/HVGLIHUHQWVWHFQRORJLHVTXHSHUPHWHQ
la connexió entre el nostre dispositiu (fix R PzELO  DPE HO SURYHwGRU G¶,QWHUQHW VyQ OHV
següents: Fibra òptica, ADSL (parell de coure), Internet mòbil (3G, 4G), WiMAX i connexió
per satèl·OLW$FRQWLQXDFLyIHPXQDEUHXGHVFULSFLyGHFDGDVFXQG¶HOOV
x

Fibra òptica

La fibra òptica és la principal tecnologia per la connexió a Internet, ja que la seva alta
capacitat permet altres formes de connexió (3G, 4G, Wimax).
Avui per DYXL O¶H[WHQVLy GHO FDEOHLILEUD zSWLFDSHO WHUULWRULID difícil el sabotatge o la tallada
PDVVLYD GH FDEOHV WRW L DL[t FDO JDUDQWLU OD LQWHJULWDW ItVLFD G¶DOJXQV SXQWV HVWUDWqJLFV, ja
siguin nusos de comunicació o punts únics de sortida i/o entrada de les Telecomunicacions.
x

Internet mòbil (EDGE, 3G, 4G)

/¶HYROXFLy GH OD WHFQRORJLD GH WHOHIRQLDPzELO ILQV D O¶DFWXDO * R * SHUPHW OD FRQQH[Ly D
,QWHUQHW GDGHV G¶XQVWHOqIRQVFDGDFRSPpVSRWHQWVLDPELQFRPSWDEOHVDSOLFDFLRQV
Per aquest motiu els operadors de telefonia mòbil interconnecten les seves antenes amb
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[DU[HVGHILEUDzSWLFDSHUWDOGHJDUDQWLUXQDYHORFLWDWG¶LQWHUFDQYLG¶LQIRUPDFLyPDMRUTXHVL
V¶XWLOLW]HVVLQ RQHV FRQYHQFLRQDOV (Q DTXHVW FDV pV PROW LPSRUWDQW JDUDQWLU TXH HOV
dispositius mòbils disposin de connexió. Per posar en relleu la seva importància, Q¶KLKDSURX
en recordar el paper que han tingut en les denominades primaveres àrabs.
x

ADSL

/¶$'6/pVODWHFQRORJLDHPSUDGDSHUIHUDUULEDU,QWHUQHWPLWMDQoDQWHOVFDEOHVGHFRXUHTXH
utilitza la telefonia fixa.
x

WiMAX

(QDTXHOOVLQGUHWVGHPDMRUGLILFXOWDWG¶DFFpVWRWLDUULEDU-hi la telefonia fixa, no és possible
accedir a Internet amb el cablejat de parell de coure, per la qual cosa la connexió a Internet
DUULED PLWMDQoDQW HO TXH V¶DQRPHQD :L0$; $TXHVWD WHFQRORJLD Xtilitza les ones per fer
DUULEDUODFRQQH[LyGHVG¶XQDDQWHQDHPLVVRUDILQVDOHVDQWHQHVUHFHSWRUHVGHOHVOODUVOHV
quals són capaces de descodificar el senyal. Les antenes de WiMAX, solen estar
connectades a xarxes de fibra òptica, com en el cas de les antenes de telefonia mòbil.
x

Connexió per satèl·lit

(OGDUUHUWLSXVGHFRQQH[LyD,QWHUQHWTXHV¶XWLOLW]DWRWLTXHHQPHQRUJUDXpVODFRQQH[Ly
per satèl·OLW0LWMDQoDQWXQDDQWHQDSDUDEzOLFDHOSURYHwGRUG¶,QWHUQHWIDDUULEDUODFRQQH[LyD
través del satèl·lit.
x

Els nusos de comunicacions

(OVQXVRVGHFRPXQLFDFLRQVFRPMDV¶KDGLWDQWHULRUPHQWVyQHOVSXQWVRQV¶LQWHUFDQYLHQOD
LQIRUPDFLyGHOHVGLIHUHQWV[DU[HVLSURYHwGRUVG¶,QWHUQHWeVSRGHQDVVRFLDUDPEODLGHDGH
les portes de sortida cap a InWHUQHW (OV SURYHwGRUV G¶,QWHUQHW LQWHUFDQYLHQ GDGHV DOV 1$3
(Network Access Points). Els més importants només accedeixen els gran operadors a escala
JOREDOFRP9RGDIRQH$779HUL]RQ7HOHIyQLFD2UDQJHLDOWUHVG¶DTXHVWQLYHOO El principal
de O¶(VWDW(VSDQ\ROpVO¶+,63$1,;TXHpVD0DGULG
La Generalitat disposa del CATNIX, el nus de comunicacions neutre que està situat a la
8QLYHUVLWDW3ROLWqFQLFDGH&DWDOXQ\D 83& LRQV¶LQWHUFDQYLHQHOWUjILFGHGDGHVOHVGLYHUVHV
RSHUDGRUHV6¶KDXULDGHGimensionar el CATNIX per suportar el tràfic amb origen i destinació
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Catalunya.

6.2.2.1. Riscos
Els nusos de comunicació estan connectats a Internet sense cap jerarquia establerta i, en la
VHYD PDMRULD HVWDQ HQ PDQV G¶HPSUHVHV SULYDGHV $L[z JDUDQWHL[ FRP en el cas de la
telefonia, que tot i que algun nus de comunicació pogués deixar de donar servei per
VDERWDWJH &DWDOXQ\D QR GHL[DULD G¶HVWDU FRQQHFWDGD D ,QWHUQHW (V SRGULHQ SURGXLU
col·lapses o lentitud de la xarxa de forma local, però de forma legal no es pot desconnectar
WRW&DWDOXQ\DG¶,QWHUQHW
$UDEpDOPDUJHGHODOHJDOLWDWHVSRGULHQSURGXLUVDERWDWJHVDSDJDGHVG¶HTXLSVHOHFWUzQLFV
o atacs informàtics que podrien generar algunes situacions puntuals de col·lapse de la xarxa
G¶,QWHUQHWD&DWDOXQ\D.
Com en el cas de la telefonia, els centres de gestió podrien desconnectar totalment o
SDUFLDOPHQWOHV[DU[HV/DPDMRULDG¶RSHUDGRUVDOWHUQDWLXVIDQVHUYLUHOV$'6/GH7HOHIyQLFD
els quals depenen del seu sistema de gestió.
En definitiva, en aquest àmbit seria necessari establir els mateixos escenaris de
col·ODERUDFLy DPE O¶(VWDW HVSDQ\RO TXH HQ HO FDV GH [DU[HVGH WHOHIRQLDGH FDUD DJDUDQWLU
O¶HVWDELOLWDWGHOVDJHQWVLRSHUDGRUV3HUzFDOVHUFRQVFLHQWVTXHHQXQHQWRUQGHGHVDFRUG
també es produirien els mateixos riscos que en el cas de xarxes de telefonia. Això no
REVWDQWODPDMRUGLYHUVLILFDFLyG¶RSHUDGRUVLSURYHwGRUVGHILEUDILQVLWRWOHVILEUHVzSWLTXHV
de la xarxa pròpia de la Generalitat, permetrien una sortida a Internet. Aquestes fibres
haurien de protegir-VH G¶HYHQWXDOV WDOOV SURYRFDWV HQ HO VHX UHFRUUHJXW R HQ HOV HGLILFLV GH
concentració i de pas.
També es podria considerar el risc de censura, tal i com existeix, per exemple, a la Xina.
Però cal tenir en compte que a tota la UE, les telecomunicacions estan liberalitzades, i seria
molt difícil implantar un sistema de censura a la xarxa.

6.2.2.2. Alternatives
La situació de contingència per garantir la connectivitat a Internet passa per tenir prevista la
possibilitat de fer circular eO WUjILF G¶,QWHUQHW GH WRW &DWDOXQ\D D WUDYpV GHO &$71,; HO SXQW
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neutre de connexió a Internet de la Generalitat de Catalunya.
Actualment totes les operadores tenen algun enrutament de tràfic a través del CATNIX. És
fonamental, doncs, que Telefònica, com D SULQFLSDO SURYHwGRU GH VHUYHLV G¶,QWHUQHW D
&DWDOXQ\DV¶DIHJHL[LDDTXHVWQXVGHFRPXQLFDFLyQHXWUH
/¶DFFpV D,QWHUQHW YLD VDWqO·lit no té les mateixes capacitats que la fibra òptica però es una
alternativa a considerar, especialment per distribuir continguts a servidors G¶arreu el món.
Per accedir al satèl·lits existeixen equips mòbils de desplegament ràpid (fly away) que són
difícilment interceptables. Només es podria plantejar dur a terme la connexió a Internet de
forma massiva, per tecnologia satèl·lit, DWUDYpVGHO¶HVWDFLyGH*UDQDGDGHO3HQHGqVSHUz
GHJXWDOVHXHVWDWG¶DEDQGRQDPHQWDYXLHQGLDQRVHULDYLDEOH
A banda dels riscos i les seves alternatives, durant el procés de Transició Nacional,
O¶HYHQWXDOFRQVWLWXFLyG¶XQ(VWDWFDWDOjWDPEpH[LJLULDSUHQGUHDOWUHVGHFLVLRQVGHUHOOHX3HU
exemple, i igualment en el cas de les xarxes fixes i mòbils, caldria fer la separació de la
[DU[D G¶jPELW FDWDOj L OD LPSOHPHQWDFLy GHOV VHXV VLVWHPHV SURSLV de gestió i operació.
/¶LQWHUFDQYLGHGDGHVHQWUHRSHUDGRUVV¶KDXULDGHIHUDO&$71,;
A diferència de la telefonia, la numeració, és a dir, les adreces IP, és més flexible i el període
transitori estaria més lligat al pas del domini .es (webs amb adreça acabada en .es
(Espanya) a .cat (Catalunya)). Recordem que Catalunya malgrat no ser un Estat, ja va
aconseguir fa un anys un domini propi .
Caldria garantir la sortida a Internet i per tant caldria tenir capacitat i fibra al CATNIX i als
punts d'intercanvi de tràfic alternatius a Barcelona. També caldria garantir que aquests punts
d'intercanvi estiguessin connectats al món a través d'interconnexions internacionals amb
fibra o satèl·lit com a últim recurs.

6.2.3. Xarxa RESCAT
6.2.3.1. Descripció
La Xarxa RESCAT és la xarxa de telecomunicacions que utilitzen el cos de Mossos
G¶(VTXDGUD OHV SROLFLHV ORFDOV L DOJXQV GHOV FRVVRV G¶HPHUJqQFLD GH &DWDOXQ\D 6(0
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Agents Rurals, Bombers). La xarxa està sostinguda per una infraestructura de titularitat
pública, operDGDSHUO¶HPSUHVDSULYDGD$EHUWLV7HOHFRP

6.2.3.2. Marc competencial
/D ;DU[D 5(6&$7 RSHUD VREUH XQHV IUHTqQFLHV DWRUJDGHV SHU O¶(VWDW D OD *HQHUDOLWDW GH
&DWDOXQ\D eV DTXHVWD TXL HVWDEOHL[ OD FRQFHVVLy GH OD JHVWLy GH OD [DU[D D O¶RSHUDGRUD
Abertis per tal que ofereixi el servei. És a dir, la Generalitat és el client i, per tant, qui paga a
Abertis per mantenir el servei de la Xarxa RESCAT.

6.2.3.3. Escenari de col·laboració i riscos
/¶HVFHQDUL GH FRO·laboració en aquest apartat està restringit al traspàs de la titularitat de la
IUHTqQFLD TXH XWLOLW]D OD [DU[D 5(6&$7 D O¶$GPLQLVWUDFLy FDWDODQD TXH MD JHVWLRQD
O¶HVPHQWDGD freqüència.
En un escenari de no col·laboració, i igual que en altres apartats anteriors, es podríem
produir interferències electròniques en les bandes utilitzades per la Xarxa RESCAT, ja siguin
mitjançant antenes o mitjançant uns avions especialitzats en atacs electrònics capaços de
JHQHUDULQWHUIHUqQFLHVVRWDO¶HVSDLTXHVREUHYROHQ
També es podria considerar, per bé que remoWDPHQW ODUHWLUDGDGH O¶DXWRULW]DFLyGH O¶(VWDW
SHU D O¶~V GH OHV IUHTqQFLHV DPE OD JHQHUDFLy GH OD QHFHVVLWDW TXH HO IXWXU *RYHUQ GH OD
Generalitat aprovés novament aquesta autorització en ús de les capacitats que li
SURSRUFLRQDULDVXFFHLUO¶(VWDWHQDquesta àmbit.
Cal tenir present que RESCAT fa servir freqüències compartides amb la policia nacional
espanyola i que aquesta té una xarxa paral·lela a RESCAT activa i funcionant a Catalunya.
Per tant, si la policia espanyola activa la seva xarxa amb noves freqüències i més potència
que RESCAT, podria provocar seriosos problemes per funcionar, sobretot a la ciutat de
Barcelona.

6.2.3.4. Alternatives
De la mateixa manera que amb els serveis audiovisuals, les alternatives per garantir la Xarxa
RESCAT passarien per tenir el control operatiu de la Torre de Collserola i els repetidors
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principals al territori.
El col·lectiu de radioaficionats es podria considerar una altra xarxa especial. Els
rDGLRDILFLRQDWVVyQXQFRQMXQWG¶XVXDULVGHJXGDPHQWDXWRULW]DWVTXHXWLOLW]HQGLYHUVRVWLSXV
d'equips de radiocomunicació per a comunicar-VHDPEDOWUHVUDGLRDILFLRQDWVG¶DUUHXGHOPyQ
per al servei públic, la recreació i formació.

6.3. El sector del transport
Aquest sector és altament dependent de les comunicacions electròniques. En aquests casos
parlem sobretot de les instal·ODFLRQVUDGLRHOqFWULTXHVG¶DMXGDDODQDYHJDFLyDqULDPDUtWLPDR
ferroviària. El transport per carretera, tot i no tenir aquesta dependència per a la navegació,
VL TXH HV SRGULD YHXUH DIHFWDW SHU XQD SqUGXD G¶LQIRUPDFLy VREUH OHV FRPDQGHV FRPSUHV
destins de mercaderies, etc.

6.3.1. El transport aeri
6.3.1.1. 'HVFULSFLyG¶LQIUDHVWUXFWXUHVFODXV
El transport aeri es recolza en instal·ODFLRQV UDGLRHOqFWULTXHV G¶DMXGD D OD QDYHJDFLy
Existeixen determinades instal·lacions que tenen constituïdes servituds radioelèctriques per
assegurar l'adequat funcionament de les estacions que garanteixen la comunicació entre els
avions i la Torre de control o entre els mateixos aparells.
A Catalunya, els aeroports tenen una Torre TXH FRQWUROD O¶HQODLUDPHQW L O¶DWHUUDWJH GHOV
avions a les dependències aeroportuàries, però també existeix el Centre de Control de
Barcelona, seu de la Direcció Regional de Navegació Aèria Est, una instal·lació de vital
importància per a la navegació aèria. Aquest centre controla el trànsit i aproximació als
aeroports del territori que li és assignat.

6.3.1.2. Marc competencial
(QO¶jPELWGHOHVFRPXQLFDFLRQVHOHFWUzQLTXHVTXHV¶XWLOLW]HQSHUDODJHVWLyGHO¶HVSDLDHUL
O¶(VWDWWpWRWHVOHVFRPSHWqQFLHV(VWDQUHJXODGHVSHO5HLDO'HFUHWGHGHJHQHU
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SHO TXDO V¶DSURYD HO 5HJODPHQW GH &LUFXODFLy $qULD /D QRUPDWLYD GH FLUFXODFLy DqULD
incorporada a aquest Reial decrHWQRpVPpVTXHO¶DGDSWDFLyDO¶RUGHQDPHQWHVSDQ\ROGHOHV
PRGLILFDFLRQVTXHO¶2UJDQLW]DFLyG¶$YLDFLy&LYLO,QWHUQDFLRQDO 2$&, KDDQDWLQWURGXLQWHQHO
Conveni de Chicago.

6.3.1.3. Riscos
En aquest cas seria molt important la col·ODERUDFLy DPE O¶(VWDW Ser poder dur a terme un
traspàs ordenat i segur de la gestió de les freqüències i centres de control, donada la
rellevància que tenen les comunicacions per a la seguretat en la navegació aèria. Seria
també convenient establir acords de col·laboració amb els altres estats limítrofes.
(O SULQFLSDO ULVF pV HO WDQFDPHQW GH O¶HVSDL DHUL QRPpV VREUH &DWDOXQ\D L OD SDUDOLW]DFLy
FRQVHTHQW GH O¶DHURSRUW GHO 3UDW ([LVWHL[HQ DOWHUQDWLYHV WqFQLTXHV per suplir aquesta
mancança, en el supòsit que el Govern ho considerés necessari. En cas contrari, només
amb el control físic de la instal·lació es podria garantir el funcionament. Cal dir, però, que
VHULD DOWDPHQW LPSUREDEOH TXH O¶(VWDW WDQTXpV O¶HVSDL DHUL VREUH &DWDOXQ\D MD TXH HVWDULD
LQFRPSOLQWOHVQRUPDWLYHVG¶DYLDFió civil internacional i creant un caos a nivell continental, tal i
com va passar el 2009 amb la vaga de controladors. En aquest sentit cal tenir en compte el
fet diferencial TXH XQ (VWDW QR SRW WDQFDU O¶HVSDL DHUL XQLODWHUDOPHQW VHQVH SURYRFDU XQD
reacció internacional.

6.3.1.4. Antecedents
(Q HOV UHFHQWV SURFHVVRV G¶LQGHSHQGqQFLD KL KD H[HPSOHV GH FDVRV GH FDQYL GH VRELUDQLD
sobre un determinat espai aeri que han provocat sHULRVRV FRQIOLFWHV SHUz WDPEp Q¶KL KD
G¶DOWUHVen els quals el traspàs de sobirania a les noves autoritats es va produir de manera
pacífica i pactada.
El traspàs de control de comunicacions equival al traspàs del control de la infraestructura, i
en el cas de Catalunya el seu èxit dependria de com es negociï el traspàs de O¶(VWDW
HVSDQ\RO DYXLG¶$HQD DOQRX(VWDWFDWDOjGHODJHVWLyGHFRQWUROGHO¶HVSDLDHULFDWDOj
'XUDQW DTXHVW WUDVSjV FDO WHQLU HQ FRPSWH TXH HO FRQWURO GH O¶HVSDL DHUL GHSHQGULa, tant
GXUDQWOHVIDVHVGHYROFRPG¶DSUR[LPDFLy, GHOFHQWUHGHFRQWUROPHQWUHTXHHQO¶HQODLUDPHQW
RO¶DWHUUDWJHKRIDULDQRPpVGHOVVLVWHPHVGHOSURSLDHURSRUW
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6.3.2. El transport marítim
6.3.2.1. Descripció
Bàsicament els sistemes de radiocomunicacions marítimes estan orientats a la comunicació
entre vaixells i els ports i al rescat. Conviuen junts els sistemes civils i els militars, que per la
seva naturalesa, son xifrats.
Els equips que ofereixen aquests serveis són els següents:
x

Radio i Navtex (amb les bandes de freqüència en MF, HF i VHF) (Radiotelègraf)

x

Satèl·lit (COSPAS-SARSAT, Balises, Inmarsat)

x

Transponedors de Radar

En ser elements de seguretat de la vida humana i del tràfic marítim nacional i internacional, i
pel fet que Catalunya es troba en un indret geogràfic estratègicament clau en el pas de
vaixells per la Mediterrània, així com un centre de distribució logística per Espanya i Europa,
és poc probable la seva interferència. Cal remarcar que les interferències en les
comunicacions via satèl·lit són pràcticament impossibles.
A priori totes les comunicacions són secretes i està totalment prohibida la divulgació o
utilització del contingut sense O¶H[SUpV FRQVHQWLPHQW GH O¶HPLVVRU 4XDOVHYRO SHUVRQD TXH
escolti els missatges emesos i no en sigui el seu destinatari Wp O¶REOLJDFLy GH JXDUGDU HO
secret del seus continguts. En les comunicacions marítimes totes les comunicacions són en
obert, és a dir, no estan encriptades. Tant O¶emissor com el receptor WHQHQ O¶REOLJDFLy
G¶LGHQWLILFDU-se verbalment o digitalment. Les comunicacions de seguretat o emergència
tenen prioritat sobre totes les altres.
x

NAVTEX

És un sistema per transmetre i rebre informació de text: avisos de navegació, meteorològics,
urgència o seguretat, a través de la impressió telegràfica de banda estreta. Aquestes
informacions es transmeten des de les estacions base costeres a equips específics
embarcats en els vaixells. El NAVTEX està pensat per difondre aquesta informació dins els
límits de les aigües costeres (400 milles -740 Km).
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x

Sistemes de satèl·lits
o

INMARSAT

(V WUDFWD G¶XQ VLVWHPD GH VDWqO·lits, el propòsit del qual és proporcionar l¶HVSDL SHU D les
comunicacions marítimes via satèl·OLW DPE O¶REMHFWLX GH PLOORUDU OHV FRPXQLFDFLRQV G¶DX[LOL L
seguretat de la vida humana al mar, la gestió dels vaixells, els serveis de correspondència
pública i els de ràdio localització. Inmarsat està dividit en dues societats: una pública,
destinada aOVVLVWHPHVG¶DX[LOLLXQD privada que ofereix sistemes de telecomunicacions a tot
el globus terraqüi. El sistema està composat per 4 satèl·lits en òrbita geostacionària a 36.000
Km RUELWDQWHQO¶HTXDGor i al voltant de la terra, amb 4 satèl·lits de reserva i ofereix cobertura
entre els 70º N i els 70º S. Existeixen altres sistemes de comunicació satel·lital, com el
GLONASS, que orbita zenitalment i ofereix cobertura en els pols Nord i Sud.
o

COSPAS-SARSAT

El seu significat és Cospas: Space System for Search and Distress Vessels ± Sarsat: Search
and Rescue Satelite-Aided .
És un sistema satèl·lit dissenyat per localitzar radiobalises. Aquestes radiobalises
retransmeten al satèl·OLWHOVHQ\DOG¶DX[LOLLODVHYDSRVLFLyDOs centres de control de missions
de rescat. Aquests senyals fets servir pel rescat tant en terra, mar o aire.
x

Transponedors de Radar (RESAR)

Són equips que, DERUGG¶XQYDL[HOORDHURQDX i fins i tot en el cas de naufragis, responen en
rebre un senyal GHUDGDU G¶XQDOWUHYDL[HOORDYLy SHUGHVFREULUODVHYDSRVLFLyLDL[tIDFLOLWDU
el rescat.

6.3.2.2. Marc competencial
Les competències en ports són de de la Generalitat de Catalunya, a excepció dels Ports
autònoms de Barcelona i Tarragona que VyQGHWLWXODULWDWGHO¶(VWDWHspanyol, malgrat que en
els seus òrgans de govern hi ha una representació del Govern de Catalunya.
Les competències en radiofreqüència son H[FOXVLYHV GH O¶(VWDW HVSDQ\RO FRP MD V¶KD GLW
anteriorment en aquest document.
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6.3.2.3. Escenaris de col·laboració i riscos
En aquest àmbit, un escenari de col·laboració permetria un traspàs ordenat de
competències, assumint els sistemes de salvament marítim amb tots els seus actius
terrestres, marítims i aeris.
(Q HO FDV GH O¶HVSDL PDUtWLP pV SURX FRQHJXGD O¶RSHUDWLYD GH UjGLR L UDGDU SHU SDUW GHOV
operadors del sector, ja siguin navilieres, vaixells o ports i, donada la poca velocitat dels
YDL[HOOVHVSRGHQIHUVHUYLUPqWRGHVDOWHUQDWLXV/DSRVVLELOLWDWGHJHQHUDFLyG¶LQWHUIHUqQFLHV
que afectin les comunicacions és baixa, donat el seu abast, la multiplicitat de canals
H[LVWHQWV L OD XWLOLWDW G¶DTXHVWHV FRPXQLFDFLRQV HQ Hl salvament de persones. Seria poc
probable que es produís aquesta situació. Un cas molt diferent seria O¶DWXUDGDGHOHV7,&TXH
operen en els ports i que podria VXSRVDU XQ VHULyV SUREOHPD SHO TXH ID D O¶HQWUDGD L
repartiment de mercaderies a través d¶aquestes infraestructures. En aquest cas, caldria
estudiar vies alternatives, que no són de l¶abast de les TIC, per a aconseguir resoldre el
problema,.
Quant DOVLVWHPDGHUHVFDWPDUtWLPHVSRGULDGHVFDUWDUG¶HQWUDGDXQDDWXUDGDRVDERWDWJH
donada la seva imSRUWjQFLDHVWUDWqJLFDHQODSURWHFFLyGHODYLGDKXPDQDHQFDVG¶DFFLGHQW
o necessitats en el mar.
Les comunicacions de dades en el vaixells, pel fet de ser realitzades via satèl·lit, són en la
pràctica molt difícilment interferibles o intervenibles.

6.3.2.4. Alternatives
(QFDVG¶LQWHUIHUqQFLHVHQOHVUDGLRFRPXQLFDFLRQVHVSRGHQIHUVHUYLUPXOWLSOLFLWDWGHEDQGHV
i canals que permetrien esquivar-les, i a més cal tenir en compte que són fàcilment
localitzables i identificables.
Alternativament tots els vaixells coneixen sobradament la utilització de llums, senyals i sons
per poder-se comunicar entre ells i els ports.
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6.3.3. El transport ferroviari
6.3.3.1. Descripció i emplaçaments
Igual que en el transport aeri i marítim, el transport ferroviari usa una xarxa de comunicació
específica per coordinar el trànsit ferroviari. Actualment, per poder circular, tots els trens
depenen de la informació que arriba al centre de control via fibra òptica.
Les xarxes ferroviàries de Catalunya (FGC, Metro, Rodalies de Catalunya i Tram) són
infraestructures bàsiques per a la mobilitat de persones i béns. En conseqüència, una
alteració en el seu funcionament podria generar greus problemes. Els elements fonamentals
DFRQVLGHUDUSHUDFDGDVFXQDG¶DTXHVWHV[DU[HVVyQ
x

Els centres de comandament

x

Els dipòsits de material mòbil

x

Les estacions principals i nusos ferroviaris

Els Centres de Comandament són els centres des dels quals es controlen i gestionen totes
OHV RSHUDFLRQV L VLVWHPHV QHFHVVDULV SHU DO GHVHQYROXSDPHQW GH O¶H[plotació ferroviària de
les línies. Si bé es pot plantejar, en les diferents xarxes, una explotació amb comandaments
locals, la capacitat en aquest cas queda dràsticament reduïda.
Aquests centres consisteixen en un conjunt de sales interconnectades que concentren els
equips i les persones que garanteixen l¶H[SORWDFLy (O WHPSV GH UHSRVLFLy G¶DTXHVWHV
instal·ODFLRQVpVGHO¶RUGUHGHWUHVPHVRV
En aquests centres es disposa dels següents elements:
x

Equips centrals, xarxa de comunicacions

x

Sistema de control de tràfic centralitzat

x

6LVWHPDGHFRQWUROG¶HVWDFLRQVTXHLQFORXWRWVHOVHOHPHQWVG¶LQWHUIRQLDH[LVWHQWV
a les estacions amb el propi centre

x

6LVWHPDFHQWUDOG¶DODUPHVG¶HVWDFLRQVLFRW[HUHV

x

Sistema de ràdio-comunicacions tren-terra i telefonia alternativa
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x

6LVWHPDG¶LQIRUPDFLyDOFOLHQW

x

6LVWHPDGHVXEPLQLVWUDPHQWG¶HQHUJLD

(OVGLSzVLWVGHPDWHULDOPzELOVyQUHFLQWHVRQV¶HVWDFLRQDXQDSDUWVLJQLILFDWLYDGHOPDWHULDO
mòbil dels diferents operadors, normalment associats a tallers de manteniment o àrees de
servei (neteja, repostatge). 8QD SHWLWD SDUW GH OHV IORWHV V¶HVWDFLRQD HQ DOWUHV OORFV SHU
H[HPSOHHQWHUPLQDOVSHUIDFLOLWDUO¶LQLFLGHOVHUYHL SHUzHQXQQRPEUHFODUDPHQWLQVXILFLHQW
per garantir el servei si per algun motiu el dipòsit queda bloquejat o queda danyat el material
mòbil. En qualsevol cas, a banda dels riscos de sabotatge, també seria problemàtic, per
poder garantir el servei, que hi hagués interferències que no permetessin un bon
funcionament de les comunicacions.
Les estacions estratègiques VyQQXVRVG¶HVSHFLDl importància a la xarxa de FGC. Existeixen,
també, altres serveis sensibles de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya amb possibles
elements a considerar com a crítics en àmbits comarcals si les TIC es veiessin afectades i
no en garantissin el servei.

6.3.3.2. Escenaris de col·laboració i riscos
En un entorn de col·laboració, quan es produeixi el traspàs de les infraestructures
IHUURYLjULHVHQWUHO¶(VWDWLOD*HQHUDOLWDWFDOGULDWHQLUHQFRPSWHTXHKLKDFHQWUHVGHFRQWURO
actualment situats fora del territori català, com és el centre de comandamenWGHO¶$9( VLWXDW
a Saragossa). Aquests centres haurien de tenir el seu equivalent a Catalunya.
'HVGHOSXQWGHYLVWDGHOHV[DU[HVGHFRPXQLFDFLyLVLVWHPHVG¶LQIRUPDFLyHOVULVFRVa tenir
en compte serien els relatius als centres de comandament.
'HV G¶XQD SHUVSHFWLYD ItVLFD FDOGULD WHQLU HQ FRPSWH HO ULVF GH VDERWDWJHV WDQW
G¶LQVWDO·ODFLRQVFUtWLTXHVFRPG¶REVWUXFFLyG¶DFFHVVRV
Per altra banda, existeixen uns riscos identificats LUHODFLRQDWVDPEHOVVLVWHPHVG¶informació,
com poden ser la manipulació de la configuració dels ordinadors centrals de processos,
O¶DFFpVQRDXWRULW]DWDOVVLVWHPHVODGLIXVLyGHVRIWZDUHPDOLFLyVODPRGLILFDFLyLO¶REVWUXFFLy
de la informació, la denegació de servei o robatori, la filtració i/o la interacció.
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6.3.3.3. Alternatives
3HU PLQLPLW]DU HOV ULVFRV L PD[LPLW]DU OHV FRQGLFLRQV GH VHJXUHWDW HQ O¶jPELW GH OD
ciberseguretat es disposa de les mesures següents:
x

Segmentació de la xarxa lògica

x

Sistema de protecció de codis maliciosos

x

Execució de còpia de recolzament

x

&RQWUROLUHVWULFFLyG¶DFFpVDOVVLVWHPHVLDODLQIRUPDFLyVHJRQVSHUILOGHO¶XVXDUL

x

$OWDGLVSRQLELOLWDWG¶HTXLSVFUtWLFV

x

&RQWUROLUHVWULFFLyG¶DFFHVVRVH[WHUQV

Aquests serien els primers elements a protegir

6.3.4. El transport per carretera / logística
6.3.4.1. Descripció
El transport de mercaderies per carretera ha tingut tradicionalment i continua tenint a
Catalunya una notable importància en termes comparats. En aquest cas, el transport en ell
mateix no té una dependència directa de les comunicacions electròniques, però sí que la
WHQHQOHVHPSUHVHVGHGLVWULEXFLyFRP0HUFDEDUQDROD=RQDG¶$FWLYLWDWV/RJtVWLTXHV =$/ 
Cal destacar que totes les telecomunicacions del Servei Català de Trànsit, dels Ajuntaments
i de les autopistes per a la senyalització viària, semàfors i gestió del peatges funcionen a
través de fibra òptica. La seva interrupció podria complicar el correcte funcionament de les
principals vies de comunicació del país.

6.3.4.2. Escenaris de col·laboració i riscos
Existeix, doncs, un risc associat a la logística necessària per fer arribar les mercaderies i els
DOLPHQWV DOV FRPHUoRV $TXHVWD ORJtVWLFD SRGULD YHXUH¶V DIHFWDGD SHU OD LPSRVVLELOLWDW
G¶DFFHGLU D OHV comandes, els destins, els continguts, etc. en cas de fallada dels sistemes
G¶LQIRUPDFLySHUDWDFVLQIRUPjWLFVSULQFLSDOPHQW
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7DPEp FDOGULD FRQVLGHUDU HO ULVF G¶DWXUDGD GH OHV VHQ\DOLW]DFLRQV YLjULHV $TXHVWD DWXUDGD
SRGULD VHU GHJXGD D O¶DWDF GHOV VLVWHPHV G¶LQIRUPDFLy TXH OD IDQ IXQFLRQDU R SHU OD
impossibilitat de comunicar-se amb els dispositius de senyalització (semàfors, peatges, etc.).

6.3.4.3. Alternatives
Cal considerar els principals centres de distribució de mercaderies, com Mercabarna, com
infraestructures assimilables a infraestructures crítiques i, per tant, assegurar que disposin
dels plans de seguretat informàtica necessaris per fer front a possibles ciberatacs.
$L[t PDWHL[ HOV VLVWHPHV G¶LQIRUPDFLy L WHOHFRPXQLFDFLRQV GHO 6HUYHL &DWDOj GH Trànsit
KDXULHQG¶HVWDUVHFXULW]DWVSHUHYLWDUODIDOODGDSHUDWDFLQIRUPjWLF

6.4. Els serveis essencials
En aquest epígraf analitzarem els problemes de ciberseguretat i la necessitat de
transferència de titularitat que plantegen els serveis públics i privats que, per la seva
incidència en el funcionament normal de la societat, mereixen la consideració de serveis
essencials des de la perspectiva de les TICS.

6.4.1. Els serveis públics essencials
La major part dels serveis públics que presten actualment les Administracions en exercici de
les competències que tenen atribuïdes estan suportats en informacions i registres de dades
TXHGHWHUPLQHQO¶DEDVWO¶DPSOLWXGeOTXLHOFRPLHOTXDQV¶KDQGHSUHVWDU
La irrupció de les noves tecnologies de la informaFLy KDQ IHW TXH PROWV G¶DTXHVW VHUYHLV
V¶KDJLQ PHFDQLW]DW L GHSHQJuLQ HQJUDQPHVXUDGH VLVWHPHV G¶LQIRUPDFLyRQ UHVLGHL[HQ OHV
GDGHV QHFHVVjULHV SHU D OD VHYD SURGXFFLy RQ V¶KL FRQWUROD HOV QLYHOOV GH VHUYHL RQ
V¶DYDOXHQOHVSROtWLTXHVDSOLFDGHVLRQHV fan els controls legals pertinents.
$L[tPDWHL[DTXHVWDPHFDQLW]DFLyLO¶HVWUXFWXUDDFWXDOGHFRPSHWqQFLHVGHVFHQWUDOLW]DGHVGH
les administracions publiques, fa que, cada cop més, hi hagi una major interconnexió i
GHSHQGqQFLDGHOVVLVWHPHVG¶LQIRUPDFLyde les diverses administracions.
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Aquesta interconnexió i dependència entre sistemes es pot produir de les següents formes:
x

'RV VLVWHPHV G¶LQIRUPDFLy V¶LQWHUFDQYLHQ LQIRUPDFLRQV HQ WHPSVUHDO DWUDYHV GH
processos

col·ODERUDWLXV 3HU H[HPSOH O¶DOWD G¶XQ conveni

col·lectiu

a

O¶DGPLQLVWUDFLy ODERUDO DXWRQzPLFD GRQD G¶DOWD WDPEp HO FRQYHQL HQ HO VLVWHPD
G¶LQIRUPDFLyGHO¶(VWDWTXHWHODFRPSHWqQFLDGHOUHJLVWUHGHFRQYHQLV
x

8Q VLVWHPD G¶LQIRUPDFLy DFFHGHL[ D LQIRUPDFLRQV G¶XQ DOWUH PLWMDQoDQW SURFHVVRV
G¶DFFés i extracció de dades. Per exemple, la consulta de la situació tributaria
JOREDOG¶XQFLXWDGjV¶REWpJUjFLHVDO¶DFFpVDOVVLVWHPHVG¶LQIRUPDFLyGHO¶$JqQFLD
Tributària (AEAT).

7DQPDWHL[ D OD SUjFWLFD DOJXQV SURFHVVRV L VHUYHLV S~EOLFV V¶KDQ WUDQVIHULW sense que les
administracions receptores tinguessin els recursos tècnics necessaris per absorbir-los. En
aquest sentit, encara que les administracions catalanes són de les més tecnificades, tenen
PROWV SURFHVVRV TXH V¶H[HFXWHQ DPE VLVWHPHV G¶LQIRUPDFLy TXH governa, administra i
SURYHHL[O¶$GPLQLVWUDFLy*HQHUDOGHO¶(VWDW
Un altre factor de complexitat és que el disseny i determinació de les solucions tècniques
LQWHUDGPLQLVWUDWLYHV QR HVWDQ FRRUGLQDGHV GHV G¶XQ SXQW GH YLVWD JOREDO VLQy TXH VyQ OHV
unitats organitzatives de cada administració les qui determinen el grau i els mecanismes
tècnics en que es basarà la seva col·laboració.
Per últim, cal tenir present que el mapa de col·ODERUDFLRQVHQWUHVLVWHPHVG¶LQIRUPDFLypVHQ
DTXHVWPRPHQWVPROWFRPSOH[(OQRPEUHG¶LQWHUFRQQH[LRQVpVPROWHOHYDWLHOVDFWRUVPROW
GLYHUVRV O¶$GPLQLVWUDFLy *HQHUDO GH O¶(VWDW OD *HQHUDOLWDW GH &DWDOXQ\D OHV 'LSXWDFLRQV
Provincials i els ajuntameQWV O¶DGPLQLVWUDFLy GH -XVWtFLD OHV Xniversitats, i molts col·legis
professionals.
(Q O¶HQWRUQ FDWDOj existeix ha una agència que té la competència de gestionar la
interoperabilitat administrativa. Es WUDFWDGHO¶$GPLQLVWUDFLy2EHUWDGH&DWDOXQ\D $2& que
SRW VHU XQ IDFLOLWDGRU HQ TXDQ D OD FRRUGLQDFLy G¶XQ SURFpV GH JDUDQWLD GH VHUYHLV
interconnectats.
Pel que fa a la informació (és a dir, les dades) que pertanyen a les administracions
catalanes, estan emmagatzemades en els centres de processament de dades (CPD). Ens
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referirem a aquestes qüestions en el següent apartat.

6.4.1.1. Escenaris de col·laboració i riscos
/D SUHVWDFLy GHOV VHUYHLV S~EOLFV HVVHQFLDOV SHU SDUW G¶XQ HYHQWXDO (VWDW FDWDOjWLQGULD FRP
XQ GHOV SULQFLSDOV ULVFRV OD PDQFD G¶LQWHUFRQQH[Ly HQWUH HOV VLVWHPHV G¶LQIRUPDFLy GH
O¶$GPLQLVWUDFLyGHO¶(VWDWHVSDQ\ROLHOVGHO¶$GPLQLVWUDFLyFDWDODQDDWqVTXHFRPV¶DFDEDGH
dir la Generalitat de Catalunya té avui una notable dependència dels sistemes estatals per
poder exercir les seves competències$L[tHQHOFDVG¶HVGHYHQLU un nou Estat, a aquestes
competències ja esmentades V¶KLDIHJLULHQOHVTXHDctualment H[HUFHL[O¶(VWDWHVSDQ\RO
En un entorn de col·ODERUDFLy DPE O¶(VWDW FDOGULD HVWDEOLU DFRUGV G¶LQWHUFRQQH[Ly SHU HYLWDU
aquest riscos. Si la col·laboració no fos possible, OD*HQHUDOLWDWKDXULDG¶LQLFLDUDPEXUJqQFLD
els processos pertinents per generar els registres i les informacions necessàries i poder
prestar els esmentats serveis essencials.

6.4.1.2. Alternatives
&RPV¶DFDEDGHGir, per a fer front a aquests riscos i poder assegurar la provisió dels serveis
públics essencials, s¶KDXULHQ GH GLVVHQ\DU L H[HFXWDU GLIHUHQWV OtQLHV G¶DFWXDFLy SUqYLHV D
aquesta transició perquè en el moment que es produïssin es pogués estar en disposició de
la informació i dels seus processos de creació i gestió.
/HVOtQLHVEjVLTXHVG¶DFWXDFLySHUDJDUDQWLUDTXHVWDGLVSRVLFLyGHVLVWHPHVVHULHQ
x

&RQVWUXLU HO PDSD G¶LQIRUPDFLRQV EjVLTXHV LQYHQWDUL  QHFHVVDUL SHU prestar els
VHUYHLVHVVHQFLDOVLSUHFLVDUTXLQDpVDFWXDOPHQWODG¶DGPLQLVWUDFLyFRPSHWHQW

x

'HWHUPLQDU TXLQV VyQ HOV VLVWHPHV G¶LQIRUPDFLy TXH FRQWHQHQ DTXHVWHV
informacions, a qui pertanyen i quina dependència tenen per tal de poder fer un
pla de substitució o racionalització.

x

Construir sistemes bàsics que suportin els processos de generació i manteniment
G¶DTXHOOHVLQIRUPDFLRQVTXHDYXLQRHVJHQHUHQGLQVO¶jPELWFDWDOj

x

'HILQLU XQ HQV TXH FRRUGLQL WRW HO SURFpV L TXH VLJXL JDUDQW GH O¶DUTXLWHFWXUD
G¶LQIRUPDFLyde les administracions catalanes.
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6.4.2. Les dades dels serveis públics de les
administracions catalanes
6.4.2.1. Descripció
Dins dels sistemes G¶LQIRUPDFLyTXH FDOSURWHJLU es troben els centres de processament de
dades (CPDs). Aquests centres són instal·lacionVRQV¶HPPDJDW]HPD digitalment el gruix de
la informació relativa a la prestació de serveis en el país. Aquestes dades ordenades
constitueixen la informació que, degudament processada, permet el desenvolupament de les
activitats bàsiques del dia a dia. Per a un Estat, les dades relatives a les persones, territori i
activitat econòmica, són fonamentals per al seu desenvolupament quotidià, així com per a la
programació, previsió i anàlisi en els processos de presa de decisions.
&DWDOXQ\D V¶HVWj FRQYHUWLnt en un nucli de centres de processament de dades del sud
G¶(XURSD'HVGHO¶LQLFLGHODFULVLHFRQzPLFDSHUPRWLXVG¶HILFLqQFLDHFRQzPLFDLRSHUDWLYD
V¶KDQLPSXOVDWSURFHVVRVGHFRQFHQWUDFLyGHGDGHVHQJUDQVFHQWUHV
En aquest sentit les dades vitals de la Generalitat de Catalunya i dels grans consistoris de
Catalunya ± Barcelona i la seva àrea Metropolitana, Girona, Tarragona i Lleida- poden ser
de gran importància pel manteniment dels serveis bàsics. La informació sobre serveis i
processos es podria UHJHQHUDU DPE HO FRQHL[HPHQW VREUH OHV GDGHV G¶XQD PDQHUD PpV R
menys ràpida. Sense dades no existeix informació, i per tant coneixement, per la qual cosa
la reconstrucció de processos i serveis seria molt més difícil. Estem parlant, per exemple de
les proSLHWDWV GH OHV SHUVRQHV SHUz WDPEp GHOV WtWROV DFDGqPLFV HOV YHKLFOHV O¶KLVWRULD
clínica o els assumptes MXGLFLDOV SHQGHQWV HQWUH G¶DOWUHV 7RW DL[z QDWXUDOPHQW DPE SOH
respecte dels drets fonamentals de les persones afectades i, molt especialment, del dret a la
protecció de dades.

6.4.2.2. Marc competencial
Les dades crítiques relatives a la població són propietat dels municipis encarregats de
PDQWHQLUOHVGDGHVVREUHHOVSDGURQVG¶KDELWDQWVEDVHGHOFHQVHOHFWRUDO
Si bé les dades del Servei Català de la Salut suposen la major base informativa transversal
de Catalunya, el control dels padrons per part dels municipis, tot i no ser la base per a la
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LQIRUPDFLyILVFDOEjVLFDVLTXHVXSRVDXQDIRQWGHFRQVWUXFFLyG¶LQIRUPDFLyHVVHQFLDOSHUD
la prestaFLyGHOVVHUYHLVLVLPpVQRG¶LGHQWLILFDFLyLORFDOLW]DFLyGHOHVSHUVRQHV
La informació sensible sobre el territori és propietat de la Generalitat i dels diferents
PXQLFLSLV PDOJUDW TXH HQ O¶DFWXDOLWDW OD LQIRUPDFLy WHUULWRULDO RIHUWD SHU DJHQWV SULvats, com
*RRJOHpVVXILFLHQWPHQWH[DFWDL~WLOSHUXQFDVG¶DEVqQFLDG¶LQIRUPDFLyRILFLDO
(O FUHXDPHQW G¶LQIRUPDFLy VREUH SHUVRQHV L WHUULWRULGyQD OORF SHU H[HPSOH DODLQIRUPDFLy
ILVFDO VREUH HO WHUULWRUL SHU O¶DVVLJQDFLy GH OOLFqQFLHV L pV EjVLFD SHU D OD FRQVWUXFFLy G¶XQ
sistema tributari propi.

6.4.2.3. Escenaris de col·laboració i riscos
La pèrdua de la informació relativa a les persones és un risc greu. La pèrdua de control
sobre la identitat de les persones, deixaria en una situació de vulnerabilitat els sistemes de
seguretat, identificació i localització de les persones, al marge de desactivar els sistemes
sanitaris, tributaris, acadèmics i de regulació de la prestació de serveis bàsics. Altrament la
pèrdua del control dels padrons i censos municipals significaria la impossibilitat de creuar i
construir la informació fidedigna de la població amb les dades del Servei Català de la Salut.
Pel que fa a la informació sobre el territori, si bé no tan greu, la pèrdua de les dades
geocodificades de la Generalitat o dels Ajuntaments més importants, significaria la
LPSRVVLELOLWDW GH ORFDOLW]DFLy H[DFWD G¶DFWLYLWDWV R OORFV GH FDUjFWHU HVWUDWqJLF FRP ]RQHV
LQGXVWULDOVSROtJRQVSRUWVDHUzGURPVRXELFDFLRQVG¶LQWHUqVORJtVWLF

6.4.3. El servei postal: correus
6.4.3.1. Descripció
/HV FRPXQLFDFLRQV SRVWDOV KDQ HVWDW FRQVLGHUDGHV SHU O¶218 FRP XQD PDWqULD G¶HVSHFLDO
rellevància en relació amb els objectius que persegueix la pròpia Organització de promoure
la cooperació internacional en els àmbits social, eFRQzPLFFXOWXUDOLHGXFDWLXHQWUHG¶DOWUHV
Així ho posa de manifest el fet que la Unió Postal Universal (UPU) -organisme internacional
que promou la cooperació i les bones pràctiques en matèria postal- HVWjYLQFXODGDDO¶218
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HQ YLUWXW G¶XQ DFRUG HVSHFtILc, IRUPDOLW]DW G¶DFRUG DPE OHV SUHYLVLRQV GH O¶DUWLFOH  GH OD
Carta de les Nacions Unides. En aquest marc, la UPU ha establert, com un dels principis
EjVLFV HQ PDWqULD SRVWDO O¶DQRPHQDW ³6HUYHL SRVWDO XQLYHUVDO´ HQ YLUWXW GHO TXDO OD SREODFLy
gaudeix del dret a un servei postal universal consistent en una oferta de serveis postals
bàsics de qualitat, prestats de forma permanent en tots els punts del territori i a preus
DFFHVVLEOHV FRUUHVSRQ DOV SDwVRV PHPEUHV GHWHUPLQDU O¶DEDVW G¶DTXHVWV VHUYHLV SRVWDOV
$FWHVDSURYDGHVSHO;;,,&RQJUpVGHO¶838D%HLMLQJHOGHVHWHPEUHGH 
En conseqüència, es pot afirmar que existeix consens en la comunitat internacional sobre la
necessitat que els Estats donin satisfacció al dret dels ciutadans a un servei postal universal.
eVSHUDL[zTXHXQDGHOHVDFWXDFLRQVS~EOLTXHVTXHKDG¶LPSXOVDUWRW(VWDWGHQRYDFUHDFLy
és la prestació del servei postal universal.
Per tant, si Catalunya esdevingués un Estat estaria obligada a prestar el Servei Postal
Universal (SPU). En aquesta prestació les TIC hi estan directament relacionades, atès que
garanteixen el servei.
$O¶(VWDWHVSDQ\ROHOVVHUYHLVGHFRUUHXVLWHOqJUDIVKDQHVWDWUHFHQWPHQWOLEHUDOLW]DWVSHUEp
que la prestació del servei postal universal ha estat atorgDGD SHU O¶(VWDW D OD 6RFLHGDG
Estatal Correos y Telégrafos, S.A. per un període de 15 anys, per aplicació de la Llei
43/2010, de 30 de desembre, del servei postal universal, dels drets dels usuaris i del mercat
postal.
Tot i que la correspondència postal ha retrocedit en gran mesura, empesa per la penetració
GHOVVHUYHLVG¶,QWHUQHWLPROWQRWzULDPHQWSHOFRUUHXHOHFWUzQLFHQFDUDQRpVQHJOLJLEOH

6.4.3.2. Marc competencial
/¶(VWDW HVSDQ\RO FRP D PHPEUH GH OD 8QLy 3RVWDO ,QWHUQDFLRQDO 838  pV HO WLWXODU de la
competència en matèria postal. La Generalitat no té cap competència i no ha actuat mai en
aquest camp.
/DSHUWLQHQoDDOD838RHOUHFRQHL[HPHQWSHUDTXHVWDRUJDQLW]DFLyG¶XQGHWHUPLQDWWHUULWRUL
com a territori postal permet, a més a més, que la International Organisation for
Standardization ,62  SXJXL DWRUJDU D XQ SDtV R WHUULWRUL XQ FRGL G¶,QWHUQHW GH SDtV country
code Top-Level-Domain R FF7/'  TXH pV XQ FRGL GH GXHV OOHWUHV $ O¶(VWDW HVSDQ\RO OL
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FRUUHVSRQ HO FF7/' ³HV´ D &DWDOXQ\D OL FRUUHspondria un altre epígraf, que podria ser
l¶epígraf .cat, usat des de fa temps en webs, correus electrònics i en la resta d¶operacions a
la xarxa.

6.4.3.3. Escenaris de col·laboració i riscos
Per mantenir el correcte funcionament del servei postal a Catalunya caldria acordar amb
O¶(VWDWHOWUDVSjVGHODJHVWLyGHOVHUYHL6LQRIRVDL[tHOSULQFLSDOULVFGHULYDULDGHOIHWTXHOD
societat estatal prestatària del servei universal de correus podria paralitzar les seves
DFWLYLWDWV LPSHGLQW O¶HQWUDGD L VRUWLGD GH FRUUHVSRQGqQFLD DPE O¶HVWUDQJHU L OD FLUFXODFLy L
GLVWULEXFLyGHFRUUHVSRQGqQFLDDO¶LQWHULRUGHOSDtV

6.4.3.4. Alternatives
([LVWLULDO¶DOWHUQDWLYDG¶DFRUGDUDPEDOJXQDRDOJXQHVHPSUHVHVSULYDGHVGHVHUYHLVSRVWDOV
la substitució dels serveis de la societat estatal mentre el Govern no organitzi el servei postal
de Catalunya.
És important remarcar la necessitat de donar solució als diferents sistemes de cobrament
pels serveis prestats (franqueig a màquina, franqueig mitjançant segells i acords de
franqueig pagat).
Per als segells es podrien emprar les solucions habituals en casos similars. Inicialment es
pot sobrecarregar segells espanyols no expedits que estiguin dipositats a Catalunya, per
immediatament procedir a la impressió de segells emesos per la nova Administració. Caldria
adoptar mesures per permetre el funcionament de les màquines de franqueig, que és la
solució emprada per les grans emissores de correu.
3HO TXH ID D OD VRUWLGD GH FRUUHVSRQGqQFLD FDS D O¶HVWUDQJHU L OD UHEXGD GHV GH O¶HVtranger
caldria atendre tots els condicionants internacionals que permeten donar el servei als
correus externs i per tal que els correus estrangers distribueixin tot el que es generi a
O¶LQWHULRUGH&DWDOXQ\DDPEGHVWLQDFLyDO¶HVWUDQJHU+LKDDOJXQVRrganismes internacionals
amb els quals s'hauria de negociar i aconseguir el UHFRQHL[HPHQWLO¶DVVRFLDFLy
x

UPU (Unió Postal Universal). Seu a Berna, amb 192 països associats. És un
procés lent, encara que hi han vies per assolir-ho.
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x

Acords REIMS, pels quals els estats es paguen entre ells els serveis postals que
es presten, en funció però de la qualitat de la prestació. Són acords generals, però
negociats país a país, per la qual cosa caldria força temps i moltes negociacions.
De fet, hauria de ser una de las primeres figures a incorporar, des del primer
moment de la nova situació institucional.

x

Acords IPS (Internacional Postal Services), per al seguiment en temps real dels
enviaments postals. IQFORXILQVLWRWO HVWDEOLPHQWG¶DQWHQHVGHVHJXLPHQWHQWRWHO
territori. Encara que és complex, no seria excessivament difícil perquè tots els
països estan interessats en poder fer el seguiment o traçabilitat de determinats
enviaments.

x

En funció de la integració del nou Estat dins de la Unió Europea, serien necessaris
els contactes directes i permanents amb les autoritats europees a Brussel·les per
WUDFWDU DVSHFWHV ILVFDOV HO WUDFWDPHQW GH O¶,9$ HQ HOs serveis postals és molt
complex i encara no és igual a tots els països), duaners i legals (totes les
modificacions de les directives postals i els efectes i desenvolupament en cada
SDtVHWF HQWUHG¶DOWUHV

En quant al servei de telègraf, per bé que encara està en funcionament, el seu ús és molt
reduït, per la qual cosa cal entendre que podria no ser una prioritat màxima garantir-ne el
funcionament en una primera fase.
3HOTXHIDDO¶$GPLQLVWUDFLy3RVWDOHQXQSULPHUPRPHQWLHQIXQFLyGHOFHVVDPHQWRQRGH
la prestació dels serveis de correus per part de la Societat Estatal Espanyola, caldria
disposar G¶una entitat o direcció que coordini la posada en marxa dels serveis transitoris.
3RVWHULRUPHQW FDOGULD SUHYHXUH O¶DSURYDFLy G¶XQD OOHL SRVWDO SUzSLD OD FUHDFLy GHO VHUYHL
SRVWDOFDWDOjPLWMDQoDQWO¶DWRUJDPHQWGHODPLVVLyGHSUHVWDUHOVHUYHLSRVWDOXQLversal a una
HQWLWDWLO¶DSURYDFLyGHOILQDQoDPHQWG¶DTXHVWVHUYHLaixí com la FUHDFLyG¶XQDDXWRULWDWSRVWDO
independent.

6.4.4. Els serveis financers
El sector de les TIC ha mantingut una relació estreta amb el sector financer des de l'aparició
dels primers sistemes de computació, a mitjans del segle XX. Moltes de les innovacions de
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les TIC han servit per millorar processos interns com la gestió transaccional, la contractació
en mercats o la interconnexió amb sistemes de pagaments. Des de la irrupció del grans
ordinadors corporatius mainframe a finals dels anys 60, fins a les més recents aplicacions en
el núvol, les TIC han anat de la mà de la banca en el seu creixement. També és notable
l'evolució de la manera com les entitats financeres es relacionen amb els seus clients, on
O¶RIHUWD GH FDQDOV V KD DQDW DPSOLDQW L DYXL HQ GLD VyQ PROWHV OHV HQWLWDWV TXH SHUPHWHQ
RSHUDUDWUDYpVG¶RILFLQHVFDL[HUVWHOqfon, Internet, etc.
La forta dependència de les comunicacions electròniques per part del sector financer pren
importància en el moment en què el ciutadà interacciona amb els serveis per disposar de
diners. Les oficines bancàries i els caixers estan constanWPHQWFRQQHFWDWVDWUDYpVG¶,QWHUQHW
amb les bases de dades dels bancs
Els dos aspectes que poden afectar a la disponibilitat de serveis financers per part dels
ciutadans són la custòdia de les dades per part de les entitats bancàries i la continuïtat de
les operacions de les sucursals, els caixers automàtics i els datàfons en ús als terminals de
punt de venda. Pel que fa a la custòdia de les dades, les principals entitats de matriu
catalana compten amb replicació dels seus centres de dades.
Respecte la continuïtat de les operacions, el factor clau és la disponibilitat de les
FRPXQLFDFLRQVHQWUHHOVUHVSHFWLXVVHUYHLVFHQWUDOVLOHVVHYHV[DU[HVG¶RILFLQHVLFDL[HUV(Q
les entitats considerades, les comunicacions es porten a terme mitjançant xarxes mixtes que
combinen línies privades punt a punt i xarxes VPN sobre línies públiques xDSL i XDSI. Per
WDQWVHULDDSOLFDEOHWRWHOTXHV¶LQGLFDHQDTXHVWGRFXPHQWVREUHODLQWHJULWDWGHOVVHUYHLVGH
telecomunicacions. Per altra banda, la majoria dels caixers tenen una modalitat de
funcionament offline que els permet fer operacions ±lliuraments de quantitats limitades
G¶HIHFWLX- en absència de connectivitat, amb posterior compensació de les operacions quan
es torna a recuperar.
Aquest tema no hauria de preocupar méVHQOOjG¶DVVHJXUDUTXHOHVHQWLWDWVSULYDGHVWHQHQOD
seva informació protegida davant qualsevol amenaça i es troba replicada de forma segura.
Pel que fa a la Borsa de Barcelona, cal tenir present que tot el funcionament del mercat de
valors espanyols està interconnectat. Per tant totes les consideracions respecte les
telecomunicacions i els sistemes, també serien H[SOLFDGHVDOGRFXPHQWVHULHQG¶DSOLFDFLySHO
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que fa a la Borsa. En resum, caldria garantir les telecomunicacions i la protecció contra
ciberatacs als sistemes informàtics.

6.4.4.1. Escenaris de Col·laboració i Riscos
El principal ULVF GH SRVDU HQ SHULOO HO VLVWHPDILQDQFHU VHULDO¶DWDF LQIRUPjWLFDOHVEDVHV GH
dades de les entitats o la borsa.

6.4.4.2. Alternatives
La principal alternativa seria que les entitats privades disposin dels seus plans de protecció
GDYDQWG¶DWDFVFLEHUQqWLFVLTXHHQDTXHVWVLQFORJXHVVLQOHVFzSLHVGHVHJXUHWDWHQXQDOWUH
lloc diferent al principal.

6.4.5. Els sHUYHLVG¶HPHUJqQFLD
/¶DFFpV DOV VHUYHLV G¶HPHUJqQFLD HVGevé prioritari per garantir la normalitat en el dia a dia
dels ciutadans. -D V¶KDQ GHVFULW SDUFLDOPHQW DOJXQV GHOV possibles problemes en les
comunicacions electròniques sobre les quals HVVXVWHQWHQHOVVHUYHLVG¶HPHUJqQFLD
3HU D TXH HO VHUYHL G¶HPHUJqQFia funcioni amb total normalitat caldria assegurar tres
aspectes:
x

Connexió telefònica al 112, 061, 080, 091. És imprescindible que es pogués
FRQWDFWDUDPEHOVVHUYHLVG¶HPHUJqQFLDYLDWHOHIzQLFD(QDTXHVWFDVHOVULVFRVL
alternatives corresponen a les jDGHVFULWHVHQO¶DSDUWDWVREUHWHOHIRQLD

x

Els diferents cossos haurien de poder disposar de la xarxa RESCAT, mitjançant la
qual es comuniquen entre ells, i així poder coordinar les actuacions necessàries.
Pel que fa a la comunicació de veu mitjançant la Xarxa RESCAT, els riscos i
alternatives associats V¶KDQGHVFULWHQO¶DSDUWDWGHWHOHFRPXQLFDFLRQV

x

Els diferents cossos haurien de poder accedir a les dades necessàries, ja sigui
O¶KLVWRULDO PqGLF OHV PDWUtFXOHV GH YHKLFOHV G¶XQ FLXWDGj R HO VHX HVWDW MXGLFLDO R
legal, tot respectant la legislació sobre protecció de dades. Per a tot això cal que
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les bases de dades siguin DFFHVVLEOHVWDOLFRPHVGHVFULXHQO¶DSDUWDWVREUH
les dades dels serveis públics de les administracions catalanes.

6.4.6. El subministrament energètic
Com passa en molts sectors de la realitat social catalana, el subministrament energètic
deSqQGHOV VLVWHPHV G¶LQIRUPDFLySHUPDQWHQLU ODVHYDJHVWLyHILFLHQW $L[t PDWHL[ FDO WHQLU
SUHVHQW TXH VL Ep IDQ IDOWD HOV VLVWHPHV G¶LQIRUPDFLy SHU D JHVWLRQDU HO VXEPLQLVWUDPHQW
HQHUJqWLFO¶HQHUJLDpVQHFHVVjULDSHUDOPDQWHQLPHQWGHOVVLVWHPHVG¶LQIRrmació.
En termes generals, es pot considerar que el sector de O¶HQHUJLD SUHVHQWD HQ DTXHVWD
matèria uns trets transversals comuns:
x

(VWUDFWDG¶XQVHFWRUHQPDQVG¶RSHUDGRUVSULYDWV

x

Els operadors es relacionen en règim de lliure mercat (derivat de directives
europees).

x

0DOJUDW HV WUDFWD G¶XQ PHUFDW OOLXUH HQ TXDQW D FRQGLFLRQV FRPHUFLDOV HVWj
fortament regulat especialment en quant a condicions tècniques.

x

/¶RSHUDWLYD HQ OOLXUH PHUFDW pV UHODWLYDPHQW QRYD   L HVWjFRQWURODGD SHU XQ
regulador únic.

x

MaMRULWjULDPHQW V¶KDQ PDQWLQJXW ODWHQWV R RSHUDWLYHV OHV HVWUXFWXUHV SULYDGHV L
UHJXODGHVG¶DEDQVGH

x

(V WUDFWD G¶XQ VHFWRU TXH Wp FDUjFWHU GH ³VHUYHL HVVHQFLDO´ $L[z VLJQLILFD TXH
davant incidències excepcionals, la seva protecció permet que els operadors
treballin de manera autònoma.

L¶estudi monogràfic i detallat d¶aquest sector estratègic, on les TIC hi tenen una forta
UHOOHYjQFLD VHUj REMHFWH G¶XQ SURSHU O¶informe del Consell Assessor per a la Transició
Nacional.
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6.4.7. Els projectes especials per garantir els
serveis essencials
ÉV HVSHFLDOPHQW LPSRUWDQW TXH O¶$dministració catalana pogués disposaU G¶XQD EDVH GH
dades comuna de tota la Generalitat, clau per tenir un cens, per fer una targeta
G¶LGHQWLILFDFLy FLXWDGDQDR registrar ciutadans i empreses per fer el seguiment de les seves
obligacions tributàries (Agència Tributària) HQWUH G¶DOWUHV DFWXDFions. Aquests projectes
KDXULHQ G¶HVWDU LPSXOVDWV SROtWLFDPHQW L SHU D OD VHYD UjSLGD L HIHFWLYD PDWHULDOLW]DFLy VHULD
desitjable un entorn de col·ODERUDFLyDPEO¶(VWDWHVSDQ\ROa fi que pogués traspassar totes
aquelles dades necessàries per al desenvolupament dels diferents projectes i durant el
temps que correspongui.

7. El lideratge i la gestió de les TIC
'HO TXq KHP GLW ILQV DUD HV GHVSUqQ TXH HQ HO SURFpV GH FRQVWLWXFLy G¶XQ HYHQWXDO (VWDW
català caldria que La Generalitat prengués un seguit de mesures específiques per defensar
les TIC d¶LQFLGHQWVPDOLQWHQFLRQDWVTXHEXVTXLQSHUWRUEDUO¶RSHUDWLYDHOHFWUzQLFDQRUPDOGHOV
sistemes informàtics o de les seves infraestructures de comunicacions associades. Aquesta
actuació

suposaria

no

només

garantir

tecnològicament

la

seguretat

de

les

telecomunicacions, sinó WDPEpHVWDEOLUPHFDQLVPHVGLULJLWVDJDUDQWLUO¶DEDVWDPHQWHQHUJqWLF
imprescindible pel seu funcionament, així com també la seguretat física dels principals nusos
de telecomunicacions.
/¶DEDVWLFRPSOH[itat del problema que caldria afrontar VXJJHUHL[ODQHFHVVLWDWG¶XQOLGHUDWJHL
gestió d'alt nivell específicament dedicats a la ciberseguretat. En aquest sentit, sembla
apropiat comptar amb una estructura de comandament amb responsabilitat sobre la resta
d¶RUJDQLVPHVDIHFWDWV FRPHO&77,O¶$2&LHO&(6,&$7 SHUWDOGHFRRUGLQDUDGHTXDGDPHQW
la ciberseguretat de tots els departaments del Govern i, en general, de totes les TICS que
puguin afectar a la normalitat de la vida ciutadana.
$EDQVGHO¶HYHQWXDOconstitució del nou Estat, la Generalitat tindria ja competència per crear
aquesta estructura de comandament TXH KDXULD G¶DFWXDU HQ DTXHVWD SULPHUD IDVH GHO
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SURFpV UHVSHFWDQW OHV FRPSHWqQFLHV GH O¶(VWDW HQ PDWqULD GH WHOHFRPXQLFDFLRQV L FRP HV
obvi, els drets fonamentals dels ciutadans consagrats en la Constitució i les lleis.

8. El paper de la comunicació 2.0 en el
procés de Transició Nacional
La comunicació a través dels mitjans digitals pot tenir un paper molt rellevant al llarg del
procés de Transició Nacional.
En línies generals, la presència online dels organismes de la Generalitat mitjançant servidors
web, de correu i altres tipus, que proporcionen als ciutadans informació i serveis en forma
G¶DSOLFDFLRQVHVWjUDRQDEOHPHQWSURWHJLGDGDYDQWSRVVLbles atacs de hacking (intrusions de
tercers per modificar-ne el contingut o el funcionament, o bé per accedir a les dades que
contenen) i de DDoS (inutilització per saturació, via una quantitat desmesurada de peticions
G¶DFFpV 
En tot cas, en paral·lel amb aquesta protecció dels serveis gestionats amb recursos propis,
XQ HYHQWXDO (VWDW FDWDOj KDXULD G¶HQWRPDU HO UHSWH GH JHVWLRQDU GH PDQHUD HVWUDWqJLFD WRW
DOOzTXHGHVGHO¶DFFLySROtWLFDLGHJRYHUQHVWjYLQFXODWDPEO¶jPELWGHOHV[DU[HVVRFLDOV(Q
un moment en què XQD SDUW PROW LPSRUWDQW GH OD FLXWDGDQLD V¶LQIRUPD L FUHD FRQWLQJXWV D
través de les xarxes socials, la gestió estratègica de la presència i el posicionament dels
principals actors i institucions del país esdevé un tema central.
En efecte, avui una bona part dels ciutadans rep la seva informació mitjançant les xarxes
VRFLDOV HVSHFLDOPHQW HQ PRPHQWV G¶DFWLYLWDW LQIRUPDWLYD LQWHQVD 6¶KD FRPSURYDW HQ FDVRV
tan diversos com jornades electorals, esdeveniments esportius, accidents o desastres
naturals. De fet, el que circula per les xarxes socials acaba en moltes ocasions elevat a la
categoria de font informativa per part dels mitjans de comunicació convencionals, incloses la
ràdio i la TV, que en multipliquen la difusió. Per això és convenient assegurar una presència
adient dels organismes i serveis públics catalans en les principals plataformes 2.0.
'¶DOWUD EDQGD DWHVD XQD KLSRWqWLFD XWLOLW]DFLy GH OHV [DU[HV VRFLDOV SHU WDO GH JHQHUDU
desconcert, malfiança i descoordinació entre els actors, les institucions i la ciutadania seria
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del tot convenient garantir la presència dels actors, institucions, organismes i serveis públics
catalans en les xarxes socials. Les mesures que caldria prendre en consideració serien:
x

Assegurar que el Govern, cadascun dels seus Departaments, el Parlament, els
serveis de protecció civil i mobilitat (Mossos, Emergències, Trànsit) i els individus
que puguin ser percebuts com a portaveus autoritzats, són titulars de comptes
propis a les principals xarxes socials, els facin servir o no (evitant-ne
suplantacions en el darrer cas).

x

(ODERUDU XQPDQXDO G¶DFWXDFLySHU D HYHQWXDOV VXSODQWDFLRQV L VHJUHVWDPHQWV GH
la identitat digital, establint un contacte previ amb els gestors de les principals
xarxes socials.

x

Gestionar la certificació de la titularitat dels perfils i identitats digitals dels actors
HVPHQWDWVDPEO¶REMHFWLXGHSUHYHQLUSRWHQFLDOVGXEWHVGHODSREODFLyLHOVPLWMDQV
VREUHO¶DXWHQWLFLWDWGHOVPLVVDWJHVTXHV¶HPHWLQ

x

3UHSDUDU XQ SURWRFRO G¶HODERUDFLy GHOV PLVVDWJHV (contingut, freqüència, estil...)
TXH GLQV GHO SOD JHQHUDO GH FRPXQLFDFLy V¶KDXULHQ G¶HPHWUH D WUDYpV GH OHV
[DU[HV VRFLDOV DL[t FRP SUHYHXUH XQ VLVWHPD G¶DWHQFLy GH FRQVXOWHV GHOV
FLXWDGDQVLVLV¶HVFDXODJHVWLyGHOVUXPRUVLQIXQGDWVLLQIRUPDFLRQV falses.

9. Resum i conclusions
Avui en dia, les societats modernes com la catalana viuen en total dependència de la
WHFQRORJLD $FFLRQV WDQ TXRWLGLDQHV FRP YHXUH OD WHOHYLVLy GLVSRVDU G¶HIHFWLX D WUDYpV GHO
caixer automàtic, consultar les xarxes socials o fer una trucada telefònica, se suporten, en
PDMRU R PHQRU JUDX HQ VLVWHPHV G¶LQIRUPDFLy L [DU[HV GH WHOHFRPXQLFDFLRQV (O TXH
s¶anomena, genèricament, tecnologies de la informació i la comunicació: les TIC.
Atès que són claus per a la normalitat de la societat, les TIC haurien de poder funcionar
sense problemes rellevants i justament per poder garantir aquest funcionament en el
moment culminant de la constitució del nou Estat català, si aquesta constitució fos el resultat
del pronunciament del poble de Catalunya, és important establir els escenaris de
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col·ODERUDFLy DGLHQWV DPE O¶(VWDW HVSDQ\RO 8Q FRUUHFWH WUDVSjV GH FRPSHWqQFLHV L GH
VLVWHPHV G¶LQIRUPDFLy ILQV DUD FRPSDUWLWV QR QRPpV donaria seguretat a la ciutadania sinó
que també garantiria la tranquil·litat de tots aquells agents involucrats en les TIC, donant
estabilitat tant al mercat de les telecomunicacions espanyol com al nou mercat català
resultant.
Amb aquest objectiu, doncs, cal ser conscients de la importància que prendrien les TIC
especialment en la fase final del procés de Transició Nacional des de tres perspectives
diferents:
x

Les TIC, com elements que formen part del ciberespai, caldria que fossin
protegides davant les amenaces pròpies de la xarxa. Els ciberatacs són una
realitat que pot desestabilitzar infraestructures, sectors econòmics i fins i tot
governs.

x

Les TIC son un actiu que caldria regular de forma ràpida en el moment de la
Transició Nacional, respectant sempre, com és natural, els drets dels ciutadans,
especialment els relacionats amb la protecció de dades personals.

x

/HV7,&HQWDQWTXHHOHPHQWHVVHQFLDOG¶DOJXQHVLQIUDHVWUXFWXUHVTXHDQRPHQHP
crítiques per la seva importància, caldria que fossin protegides G¶HYHQWXDOV
amenaces físiques.

9.1. Ciberseguretat
Atesa la importància del ciberespai en la societat actual, el concepte de ciberseguretat cada
cop és més present en els àmbits personals, professionals i, sobretot, governamentals.
Existeixen molts casoVRQO¶DWDFLQIRUPjWLFKDIHWSHULOODUVHFWRUVHFRQzPLFVLQIUDHVWUXFWXUHV
FUtWLTXHVRILQVLWRWVLVWHPHVG¶LQIRUPDFLyJRYHUQDPHQWDOV
&DWDOXQ\D pV FRQVFLHQW G¶DTXHVWD DPHQDoD L GHs de O¶DQ\  GLVSRVD G¶XQ 3OD 1DFLRQDO
G¶Impuls de la seguretat de les TIC a Catalunya que desplega el Centre de Seguretat de la
Informació de Catalunya (CESICAT).
Tot i així, no tots els objectius de protecció estan coberts de forma òptima per aquest
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organisme. Si bé el perímetre i O¶interior de les TIC de la Generalitat estan en constant control
i seguiment pel CESICAT i existeix certa col·laboració entre aquest organisme i les forces de
O¶RUGUH 0RVVRV G¶(VTXDGUD  IDOWD GHVSOHJDU PpV FDSDFLWDWV HQ HO FDPS GH OD GHIHQVD
cibernètica i de la intel·ligència, entesa com a caSDFLWDWG¶LQYHVWLJDULSUHYHQLUIXWXUVDWDFV
Per tal de reforçar aquest aspecte de la ciberseguretat en l¶àmbit governamental, caldria
SUHQGUHHQFRQVLGHUDFLyO¶DGRSFLyGHOHVPHVXUHV següents:
x

El manteniment de la col·laboració amb els diferents RUJDQLVPHV GH O¶(VWDW
espanyol com el CCN-&(57 L ,17(&2 SHU JDUDQWLU OD VHJXUHWDW GH O¶HVSDL
cibernètic comú; la garantia que els organismes encarregats del desplegament del
Pla Nacional de la Seguretat de la Informació puguin defensar el país dels
ciberatacs; l¶obertura de converses i contactes amb altres Equips de Resposta
G¶(PHUJqQFLHV,QIRUPjWLTXHV Computer Emergency Response Team ± CERT) a
nivell català i internacional, per tal de tenir el màxim G¶aliats en aquest camp.

x

La protecció de les dades publiques dels ciutadans de Catalunya, així com dels
Centres de Processament de Dades (CPDs) dels quals depèn el Govern,
PLWMDQoDQWO¶HODERUDFLyG¶XQ3ODGH5HFXSHUDFLyGH'HVDVWUHV, amb alternatives, si
escau, fora de Catalunya.

x

La preparació de les bases de dades per tenir un sistema electoral operatiu, uns
dRFXPHQWV G¶LGHQWLILFDFLy L XQD Agència Tributària amb les millors garanties
G¶LGRQHwWDW L FRUUHFFLy HQ HO WUDFWDPHQW GH OHV GDGHV GHOV FLXWDGDQV L de les
empreses.

x

/D FUHDFLy G¶XQD VROD HVWUXFWXUD GH FRPDndament de les TIC a Catalunya que
inclogui els principals organismes amb competències en la matèria, com ara la
Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació (DGTSI), el
Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT), el Centre de
7HOHFRPXQLFDFLRQV L 7HFQRORJLHV GH OD ,QIRUPDFLy &77,  O¶$GPLQLVWUDFLy 2EHUWD
GH&DWDOXQ\D $2& LO¶$JqQFLDGH3URWHFFLyGH'DGHVGH&DWDOXQ\D $3'&$7 
HQWUH G¶DOWUHV $TXHVW FRPDQGDPHQW V¶KDXULD GH FRRUGLQDU DPE HO &RQVRUFL
municipalista Localret, Diputacions, Consells Comarcals i Ajuntaments pel que fa a
O¶$GPLQLVWUDFLy /RFDO fent XQ HVPHQW HVSHFLDO D OD FRRUGLQDFLy DPE O¶$MXQWDPHQW
de Barcelona per la seva potència respecte les TIC i la seva ubicació clau en el
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territori. Aquesta estructura KDXULD G¶HVWDU GRWDGD GH PLWMDQV SHUVRQDOV L
SUHVVXSRVWDULV VXILFLHQWV $EDQV GH O¶HYHQWXDO FRQVWLWXFLy GHO QRX (VWDW OD
Generalitat tindria ja competència per crear aquesta estructura de comandament,
TXH KDXULD G¶DFWXDU HQ DTXHVWD SULPHUD IDVH GHO SURFés, respectant les
FRPSHWqQFLHVGHO¶(VWDWHQPDWqULDGHWHOHFRPXQLFDFLRQVLFRPHVREYLHOVGUHWV
fonamentals dels ciutadans consagrats en la Constitució i les lleis.

9.2. El marc normatiu
A la Unió Europea les comunicacions electròniques (telecomunicacions i comunicació
audiovisual) funcionen en un mercat liberalitzat, però cada Estat ha regulat aquesta matèria
DPE OD VHYD SUzSLD QRUPDWLYD $ O¶(VWDW HVSDQ\RO les comunicacions electròniques estan
regulades, per un cantó per la Llei 32/2003, de 3 de novembre, General de
Telecomunicacions (LGTEL  L SHU O¶DOWUH SHU OD /OHL  GH  GH PDUo *HQHUDO GH OD
Comunicació Audiovisual (LGCA).
3HOTXHIDDO¶jPELWGHOHVWHOHFRPXQLFDFLRQVO¶DUWLFOHGHOD/*7(/, obre la porta a que el
govern eVSDQ\RO SXJXL LPSRVDU PHVXUHV G¶DFWXDFLy DOV RSHUDGRUV DXWRULW]DWV DO·legant
QHFHVVLWDWV GH GHIHQVD QDFLRQDO L VHJXUHWDW S~EOLFD 6HQV SHUMXGLFL G¶DL[z pV FRPSOH[
determinar les mesures que es podrien imposar ja que no hi ha precedents. Actualment
O¶(VWDW està tramitant una nova llei de telecomunicacions que podria alterar aquest escenari.
(QO¶jPELWGHODFRPXQLFDFLyDXGLRYLVXDOOD/*&$UHFRQHL[HOVVHUYHLVUDGLRIzQLFVWHOHYLVLXV
LFRQQH[RVLLQWHUDFWLXVFRPDVHUYHLVG¶LQWHUqVJHQHUDOTXHHVSUHVWHQHQO¶H[HUFLFLGHOGUHW
DODOOLXUHH[SUHVVLyG¶LGHHV i GHOGUHWDFRPXQLFDULUHEUHLQIRUPDFLyHQWUHG¶DOWUHV3HUWDQW
ODSUHVWDFLyG¶DTXHVWVVHUYHLVUHVWDOOLJDGDDO¶H[HUcici de drets reconeguts en la Constitució.
1RPpV DPE OD GHFODUDFLy GH O¶HVWDW G¶excepció per part del Govern espanyol, es podrien
veure limitats els drets en que es basen les comunicacions audiovisuals i la llibertat de
mercat de les telecomunicacions.
(Q O¶jPELW HXURSHX OHV GLUHFWULXV VREUH OD UHJXODFLy GH OHV WHOHFRPXQLFDFLRQV L les
FRPXQLFDFLRQV DXGLRYLVXDOV pV PpV FODUD TXH OD FRQWLQJXGD HQ O¶RUGHQDPHQW HVSDQ\RO
Ambdós sectors estan patint una convergència tecnològica, que ha de quedar recollida
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també en una convergència regulatòria.
També des de Brussel·OHV HV SRVD PROW G¶qPfasi en la protecció de les infraestructures
crítiques. La Directiva 2008/114/CE del Consell de 8 de desembre de 2008 sobre la
LGHQWLILFDFLy L GHVLJQDFLy G¶LQIUDHVWUXFWXUHV FUtWLTXHV HXURSHHV L O¶DYDOXDFLy GH OD QHFHVVLWDW
de la seva protecció, impulsa la generació de normatives en els estats membres per incloure
tots els aspectes de protecció, tant física com cibernètica, de les infraestructures
considerades crítiques.
(QDTXHVWjPELWFDOGULDSUHQGUHHQFRQVLGHUDFLyO¶Ddopció de les següents mesures:
x

CoorGLQDUDPEO¶(VWDWHVSDQ\ROHOWUDVSjVRUGHQDWGHFRPSHWqQFLHVHQPDWqULDGH
les TIC, vetllant per a que en cap moment no quedi cap competència ni cap
FRQWUDFWHHQXQDVLWXDFLyG¶LQVHJXUHWDWMXUtGLFD

x

&UHDUXQHTXLSOHJDOWqFQLFTXHLQLFLwHOSURFpVG¶HODERUDFLyG¶XQDYDQWSURMHFWHGH
/OHLG¶,QIUDHVWUXFWXUHVFUtWLTXHVTXHLQFORJXLHQWUHG¶DOWUHVODVHYDGHILQLFLyGHs de
la perspectiva de les TICS; l¶REOLJDFLy GH OHV HPSUHVHV JHVWRUHV G¶HODERUDU HOV
plans de prevenció i recuperació de desastres; la protecció física i cibernètica
G¶DTXHVWHV LQVWDO·lacions; la col·laboració amb el cos de Mossos G¶(VTXDGUD i/o
empreses de seguretat per garantir la seva integritat física L O¶DOLQHDPHQW DPE HO
Pla Nacional de Seguretat pel que fa als ciberatacs. Igualment caldria pensar en la
FRQYHQLqQFLD G¶LQVWDXUDU ODILJXUD GHO GHOHJDW GHO *RYHUQ HQ DTXHVWHV HPSUHVHV
HQFDVG¶HPHUJqQFLD

x

&UHDU XQ HTXLS OHJDOWqFQLF TXH LQLFLpV HO SURFpV G¶HODERUDFLy G¶XQ DYDQWSURMHFWH
de decret per regularitzar la relació amb els radioaficionats catalans com a
alternativa de comunicació en cas de desastre, en coherència amb la normativa
europea que contempla aquesta figura.

x

,QLFLDU OD SUHSDUDFLy L UHGDFFLy G¶XQ DYDQWSURMHFWH GH /OHL GH &RPXQLFDFLRQV
Electròniques (Telecomunicacions i Audiovisual) SHUWDOG¶DVVHJXUDUODFRQWLQXwWDW
legislativa en aquesta matèria.

x

Començar a preparar els plans de numeració i freqüències que pertocarien com al
nou Estat.
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x

En coherència amb les disposicions europees, valorar la possibilitat d¶elaborar una
/OHLSHUO¶zUJDQUHJulador de les telecomunicacions (actual Comissió del Mercat de
la Telecomunicacions - CMT) que en el nou Estat, i a imatge dels països
HXURSHXV KDXULD GH VHU OD VXPD GH OD &07 L GHO &RQVHOO GH O¶$XGLRYLVXDO GH
Catalunya, Telecomunicacions i Audiovisual, conjuntament.

x

Iniciar contactes internacionals amb l¶organisme regulador de les TIC, la
International Telecomunication Union (ITU). Així mateix, també seria recomanable
establir contactes amb entitats com la Internet Corporation for Assigned Names
and Numbers (ICANN) i d¶altres del sector que ajudessin a preparar els plans
tècnics i la legislació, com és habitual a tot el món.

9.3. Audiovisual
La televisió i la ràdio son serveis essencials per a la informació de la ciutadania, però
sobrHWRWSHUDODJHQHUDFLyG¶XQFOLPDGHQRUPDOLWDW3HUDL[zpVPROWLPSRUWDQWTXHHOVHX
servei no es vegi interromput.
A Catalunya, el senyal de ràdio i televisió arriba al 85% de la població gràcies a la Torre de
Collserola i a 8 centres reemissors principals. Per arribar al 99,6% de la població, ha estat
necessària la instal·lació de 500 Torres addicionals.
(QDTXHVWjPELWFDOGULDSUHQGUHHQFRQVLGHUDFLyO¶DGRSFLyGHOHVVHJHQWVPHVXUHV
x

&RRUGLQDUDPEO¶(VWDWHVSDQ\ROHOWUDVSjVGHO¶HVSHFWUHUDGLRHOqctric per al territori
FDWDOj DL[t FRP HOV FRQWUDFWHV L GUHWV G¶HPLVVLy GHOV GLIHUHQWV JUXSV GH
comunicació.

x

Garantir la seguretat de les infraestructures de telecomunicacions audiovisuals
com la Torre de Collserola , els 8 centres reemissors principals i les 500 Torres
reemissores disperses pel territori. Si hi hagués un marc de col·laboració, aquesta
seguretat es podria garantir amb el suport de l¶Estat.

x

Iniciar la redacció G¶un Pla de Recuperació de Desastres, preveient diverses
alternatives i ponderant el seu cost elevat i les limitacions pressupostaries actuals.
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9.4. Telecomunicacions
/DJUDQPDMRULDGHFLXWDGDQVGLVSRVDG¶XQWHOqIRQPzELOTXHSHUPHWODFRPXQLFDFLyGHYHX
i, en molts casos, també la connexió a Internet. Aquesta tecnologia es basa en xarxes i
antenes operades per empreses privades degut a la liberalització del mercat de les
telecomunicacions.
$ SDUW G¶DL[z /D *HQHUDOLWDW GH &DWDOXQ\D GLVSRVD G¶XQD [DU[D GH ILEUD zSWLFD ;)2&$7 
actualment en desplegament, que connectarà la major part de les seves seus i posarà
O¶H[FHGHQWG¶DTXHVWD[DU[DDGLVSRVLFLyGHOHVRSHUDGRUHVSHUDUULEDUDTXDOVHYROPXQLFLSLGH
Catalunya. Així mateix, pel que fa a Internet, les operadores poden intercanviar les dades
DPEOD³;DU[DGH[DU[HV´DWUDYpVGHSXQWVG¶LQWHUFDQYLGHWUjILFLQWHUQHW&DWDOXQ\DGLVSRVD
GHO &$71,; FRP D SXQW G¶LQWHUFDQYL GH GDGHV G¶,QWHUQHW, on totes les operadores hi tenen
connexió.
També existeix una xarxa de comunicació de veu digital i encriptable, anomenada RESCAT,
TXH VHUYHL[ SHU D OD FRPXQLFDFLy GHOV VHUYHLV G¶HPHUJqQFLD $TXHVWD [DU[D XWLOLW]D OHV
mateixes infraestructures que la xarxa audiovisual (Torre de Collserola, centres reemissors
principals i 500 Torres més) per a funcionar.
EQDTXHVWjPELWFDOGULDSUHQGUHHQFRQVLGHUDFLyO¶DGRSFLyGHOHVPHVXUHVVHJHQWV
x

$FRUGDU DPE O¶(VWDW HVSDQ\RO HO PDQWHQLPHQW GHO SUHIL[ LQWHUQDFLRQDO  ILQV D
O¶REWHQFLyGHOSURSLSUHIL[LQWHUQDFLRQDO

x

Protegir la xarxa de RESCAT, tot cercant alternatives en cas de desastre.

x

Protegir les comunicacions del govern, adoptant les mesures de protecció adients
respecte de O¶HQFULSWDFLyGHYHXLGDGHVDOVQLYHOOVTXHFRUUHVSRQJXL

x

Desplegar amb la màxima celeritat possible la Xarxa de Fibra Òptica de Catalunya
(XFOCAT), sobretot en quan als punts estratègics, back-XS¶V

x

Coordinar i elaborar un Pla de protecció de les instal·lacions de cablejat, centrals
de veu i dades i Torres de telefonia mòbil i wifi, per tal de protegir-les davant de
desastres dins el marc dH OD /OHL G¶,QIUDHVWUXFWXUHV &UtWLTXHV $TXHVW 3OD KDXULD
G¶LQFORXUH OD SURWHFFLy FRQWUD LQWHUIHUqQFLHV L ODFHUWLILFDFLy GH OD VHJXUHWDW HQ OHV
comunicacions a Catalunya.
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9.5. Transports
El transport, ja sigui rodat, ferroviari, marítim o aeri, té una importància cabdal en la
normalitat ciutadana i també en ODG¶DTXHOOVTXHHQVYLVLWHQ(OVPLWMDQVGHWUDQVSRUWWHQHQ
en major o menor grau, una dependència important de les TIC.
Per una banda, el transport aeri i el marítim depenen de les comunicacions electròniques per
a la seva relació amb les infraestructures portuàries i aeroportuàries. Actualment, totes les
comunicacions en aquests dos àmbits del sector dels transports estan totalment controlades
SHUO¶(VWDWHVSDQ\ROLa gran dependència de normatives internacionals, les implicacions en
la seguretat dels usuaris i les implicacions econòmiques que representaria un mal
IXQFLRQDPHQWG¶DTXHVWVWUDQVSRUWVsón circumstàncies que fan pensar que el funcionament
durant la transició seria de plena normalitat.
'¶DOWUD EDQGD HO WUDQVSRUW IHUURYLDUL GHSqQ GH FHQWUHV GH FRQWURO SHO VHX FRUUHFWH
funcionament, ja que la gestió manual suposaria un funcionament parcial. La seva aturada
WLQGULD HIHFWHV VREUH XQD JUDQ SDUW GH OD SREODFLy TXH O¶XWLOLW]D diàriament, i sobre
O¶HFRQRPLD
Finalment, quan s¶analitza el transport rodat, cal posar atenció en la senyalització viària que
podria deixar de funcionar si hi hagués algun problema amb les TIC que suporten el sistema.
També caldria tenir en compte que, cada cop més, el sector logístic i de distribució de
mercaderies funciona amb sistemes de comandes i repartiment gestionades amb sistemes
G¶LQIRUPDFLy L SHU WDQW OD IDOODGD GH OHV 7,& SRVDULD HQ SHULOO OHV DFWLYLWDWV HFRQzPLTXHV
relacionades, per exemple, DPEO¶DUULEDGDG¶DOLPHQWVDOVSXQWVGHYHQGD
(QDTXHVWjPELWFDOGULDSUHQGUHHQFRQVLGHUDFLyO¶DGRSFLyGHOHVPHVXUHVVHJHQWV
x

&RRUGLQDU DPE O¶(VWDW HVSDQ\RO XQ WUDVSjV GHOV DFWLXV DVVRFLDWV D OD QDYHJDFLy
aèria, marítima i de transport ferroviari (freqüències, centres de control, salvament
marítim, etc..).

x

5HIRUoDU OD YLJLOjQFLD GHOV VLVWHPHV G¶LQIRUPDFLy L FRPXQLFDFLy L OHV LQVWDO·lacions
de telecomunicacions, dels centres de control ferroviaris i del Servei Català de
Trànsit, per tal de protegir-loVG¶HYHQWXDOVFLEHUDWDFVLVDERWDWJHV
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x

Assessorar les empreses públiques i privades de logística i de subministraments
per tal de garantir el seu funcionament tecnològic davant de possibles sabotatges.

9.6. Serveis essencials
Actualment, les administraciRQVSRVVHHL[HQXQDJUDQTXDQWLWDWG¶LQIRUPDFLyGHODFLXWDGDQLD
que permet gestionar els serveis que presten en compliment de les competències que tenen
atribuïdes. Aquesta informació i registres se suporten avui en dia en Centres de
Processament de Dades (CPDs), comunament anomenats servidors. Es tracta de les dades
GHO FHQV O¶KLVWRULDO PqGLF OD VLWXDFLy MXGLFLDO OHV GDGHV WULEXWDULHV R HOV WtWROV DFDGqPLFV
G¶XQDSHUVRQDHQWUHG¶DOWUHV
$OJXQV GHOV VLVWHPHV G¶LQIRrmació estan sota la tutela o són propietat de la Generalitat de
Catalunya o de les administracions locals (com és el cas del padró) i estan ubicats en els
&3'V TXH O¶DGPLQLVWUDFLy FDWDODQD Wp FRQWUDFWDWV D HPSUHVHV SULYDGHV 3HUz G¶DOWUHV HVWDQ
HQPDQVGHO¶(VWDWHVSDQ\ROLOD*HQHUDOLWDWHQSRWFRQVXOWDUHOVUHJLVWUHV6¶KDGHWHFWDWTXH
fins a 150 aplicacions informàtiques necessàries per al correcte funcionament de
O¶$GPLQLVWUDFLy GH OD *HQHUDOLWDW GHSHQHQ GH EDVHV GH GDGHV XELFDGHV HQ VLVWHPHV
G¶LQIRUPDFLyGHO¶(VWDW
Sense ser responsabiliWDW GH O¶DGPLQLVWUDFLy H[LVWHL[HQ XQHV DOWUHV GDGHV LPSRUWDQWV OHV
dades financeres dels ciutadans. Aquesta informació és bàsica, per exemple, per tal que es
SXJXLGLVSRVDUG¶HIHFWLXHQ un caixer, sempre i quan aquest GLVSRVLG¶XQDFRQQH[LyDPEOD
centrDOGHO¶HQWLWDW. Per tant, el sistema financer VHVXVWHQWDHQVLVWHPHVG¶LQIRUPDFLySURSLV
RQ V¶HPPDJDW]HPD OD LQIRUPDFLy L HQ [DU[HV GH WHOHFRPXQLFDFLRQV TXH FRQQHFWHQ OHV
diferents entitats i caixers amb la central. La protecció de les TIC del sistema financer hauria
GHVHUSULRULWjULDGHFDUDDJDUDQWLUHOGHVHQYROXSDPHQWQRUPDOGHO¶DFWLYLWDW econòmica de la
ciutadania.
El Servei Postal Universal, comunament conegut com a Correus, és un dels serveis que tots
els estats presten als ciutadans i que en el FDV G¶HVGHYHQLU XQ Estat caldria prestar.
Actualment, la Generalitat no disposa de cap tipus de control en la gestió de correus en el
territori català.
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(OVHUYHLG¶HPHUJqQFLHVHVGHYpXQVHUYHLLPSUHVFLQGLEOHLGHOVHXFRUUHFWHIXQFLRQDPHQWHQ
depenen serveis com ara la connexió telefònica (en aquest cas, del 112) el funcionament de
OD[DU[DGHFRPXQLFDFLyGHYHX5(6&$7RO¶DFFés a les dades relatives a històries clíniques,
matrícules de vehicles o estat legal dels ciutadans.
L¶DEDVWDPHQW HQHUJqWLF L G¶aigua és també essencial. Si bé la dependència de les TIC
G¶DTXHVWs dos serveis és relativa, ja que es podria funcionar en mode manual, caldria
conèixer i tenir a punt el seu funcionament per tal de minimitzar una eventual fallada de les
TIC que hi estan relacionades.
3HUWDQWDO¶KRUDGHJDUDQWLUHOVVHUYHLVS~EOLFVGHO¶$dministració, el servei de correus, els
VHUYHLVILQDQFHUVLO¶DEDVWDPHQWHQHUJqWLFLG¶DLJXDFDOGULDWHQLUHQFRQVLGHUDFLyO¶DGRSFLyGH
les mesures següents:
x

&RRUGLQDU DPE O¶(VWDW OD GLsponibilitat de les bases de dades de la seva
titularitat que són necessàries per a la prestació dels serveis públics a
Catalunya.

x

Protegir les dades públiques dels ciutadans de Catalun\DDL[tFRPGHOV&3'¶V
dels quals el Govern en depèn, elaborant, si escau, un Pla de Recuperació de
Desastres prèvia ponderació de la seva viabilitat atesos els costos elevats i les
limitacions pressupostàries actuals.

x

Coordinar la ciberseguretat per tal de garantir un bon funcionament de tots els
serveis públics i privats, incloses entitats financeres, transports, energia, aigua,
012, 112, i qualsevol servei essencial per a la continuïtat de la vida normal
dels ciutadans.

x

&RRUGLQDU OHV RSHUDGRUHV GH 7HOHFRPXQLFDFLRQV DPE OD ILQDOLWDW G¶DVVROLU HOV
REMHFWLXVTXHV¶DFDEHQG¶HVmentar.

x

Garantir la continuïtat i el manteniment de totes les aplicacions que actualment
estan funcionant, que permeten al Govern realitzar les seves tasques diàries.

x

Elaborar un llistat complet de les aplicacions informàtiques que en aquests
moments són H[HFXWDGHV GHV GH O¶(VWDW Hspanyol i que son necessàries pel
funcionament del Govern de Catalunya. Alhora, i mentre no es tingui el control
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definitiu de les aplicacions, adoptar les mesures alternatives per suplir el seu
funcionament i pal·liar la manca de OHVGDGHVTXHHVWDQGLQVG¶HOOHV
x

Elaborar un pla alternatiu al servei de correus estatal espanyol per tal de
garantir la continuïtat dels servei en cas de aturada de les seves activitats i
preparar el traspàs de les seves competències al nou Estat Català.

x

*HVWLRQDU HOV GRPLQLV G¶,QWHUQHW GH OD *HQHUDOLWDW L OD VHYD LGRQHwWDW L
inviolabilitat a la xarxa.

9.7. Comunicació 2.0
La comunicació a través dels mitjans digitals pot tenir un paper molt rellevant al llarg del
procés de Transició Nacional.
En línies generals, la presència online dels organismes de la Generalitat mitjançant servidors web,
de correu i altres tipus, que prRSRUFLRQHQDOVFLXWDGDQVLQIRUPDFLyLVHUYHLVHQIRUPDG¶DSOLFDFLRQV
està raonablement protegida davant possibles atacs de hacking (intrusions de tercers per
modificar-ne el contingut o el funcionament, o bé per accedir a les dades que contenen) i de DDoS
LQXWLOLW]DFLySHUVDWXUDFLyYLDXQDTXDQWLWDWGHVPHVXUDGDGHSHWLFLRQVG¶DFFpV 
En tot cas, en paral·lel amb aquesta protecció dels serveis gestionats amb recursos propis,
XQ HYHQWXDO (VWDW FDWDOj KDXULD G¶HQWRPDU HO UHSWH GH JHVWLRQDU GH PDQHUD HVWUDWègica tot
DOOzTXHGHVGHO¶DFFLySROtWLFDLGHJRYHUQHVWjYLQFXODWDPEO¶jPELWGHOHV[DU[HVVRFLDOV(Q
XQPRPHQWHQXQDSDUWPROWLPSRUWDQWGHODFLXWDGDQLDV¶LQIRUPDLFUHDFRQWLQJXWVDWUDYpV
de les xarxes socials, la gestió estratègica de la presència i el posicionament dels principals
actors i institucions del país esdevé un tema central.
En efecte, avui una bona part dels ciutadans rep la seva informació mitjançant les xarxes
VRFLDOV HVSHFLDOPHQW HQ PRPHQWV G¶DFWLYLWDW LQIRUPDWLYD LQWHQVD 6¶KD Fomprovat en casos
tan diversos com jornades electorals, esdeveniments esportius, accidents o desastres
naturals. De fet, el que circula per les xarxes socials acaba en moltes ocasions elevat a la
categoria de font informativa per part dels mitjans de comunicació convencionals, incloses la
ràdio i la TV, que en multipliquen la difusió. Per això és convenient assegurar una presència
adient dels organismes i serveis públics catalans en les principals plataformes 2.0.
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'¶DOWUD EDQGD DWHVD XQD KLSRWqWLFD XWLOLWzació de les xarxes socials per tal de generar
desconcert, malfiança i descoordinació entre els actors, les institucions i la ciutadania seria
del tot convenient garantir la presència dels actors, institucions, organismes i serveis públics
catalans en les xarxes socials. Les mesures que caldria prendre en consideració serien:
x

Assegurar que el Govern, cadascun dels Departaments, el Parlament, els serveis
de protecció civil i mobilitat (mossos, emergències, trànsit) i els individus que
puguin ser percebuts com a portaveus autoritzats, són titulars de comptes propis a
les principals xarxes socials, els facin servir o no (evitant-ne suplantacions en el
darrer cas).

x

(ODERUDU XQPDQXDO G¶DFWXDFLySHU D HYHQWXDOV VXSODQWDFLRQV L VHJUHVWDPHQWV GH
la identitat digital, establint un contacte previ amb els gestors de les principals
xarxes socials.

x

Gestionar la certificació de la titularitat dels perfils i identitats digitals dels actors
HVPHQWDWVDPEO¶REMHFWLXGHSUHYHQLUSRWHQFLDOVGXEWHVGHODSREODFLyLHOVPLWMDns
VREUHO¶DXWHQWLFLWDWGHOVPLVVDWJHVTXHV¶HPHWLQ

x

3UHSDUDU XQ SURWRFRO G¶HODERUDFLy GHOV PLVVDWJHV FRQWLQJXW IUHTqQFLD HVWLO 
TXH GLQV GHO SOD JHQHUDO GH FRPXQLFDFLy V¶KDXULHQ G¶HPHWUH D WUDYpV GH OHV
xarxes socials, així com preveure un sistemD G¶DWHQFLy GH FRQVXOWHV GHOV
FLXWDGDQVLVLV¶HVFDXODJHVWLyGHOVUXPRUVLQIXQGDWVLLQIRUPDFLRQVIDOVHV
___________________

$TXHVWLQIRUPHVREUH³/HVWHFQRORJLHVGHODLQIRUPDFLyLGHODFRPXQLFDFLyD&DWDOXQ\D´ ha
estat elaborat pel Consell Assessor de la Transició Nacional, que està integrat per:

Carles Viver i Pi-Sunyer

Núria Bosch i Roca

President

Vicepresidenta
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Àngel Castiñeira i Fernández

Francina Esteve i García

Joan Font i Fabregó

Rafael Grasa i Hernández

Pilar Rahola i Martínez

Josep Maria Reniu i Vilamala

Ferran Requejo i Coll

Joan Vintró i Castells

Víctor Cullell i Comellas
Secretari
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