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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE POLÍTIQUES DIGITALS I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
ACORD GOV/143/2018, de 27 de novembre, pel qual s'impulsa el Programa internet segura per a la
sensibilització i conscienciació de la ciutadania en matèria de ciberseguretat i es crea la Comissió de
Coordinació Interdepartamental del Programa Internet Segura.
El desenvolupament de la societat digital es configura com una revolució social que es caracteritza per la
massiva i lliure circulació d'informacions, idees i coneixement a través de xarxes, infraestructures, dispositius i
noves aplicacions. Aquest desenvolupament està afectat per diversos reptes i amenaces, el més rellevant dels
quals és, actualment, el de la seguretat i la qualitat de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).
Els poders públics aposten per la plena implantació d'aquesta societat digital i empren cada dia més les eines
que els prestadors de serveis posen a la seva disposició. L'ús quotidià d'aquestes tecnologies i el tractament de
la informació que en fan converteixen els serveis i les infraestructures TIC en elements essencials per a l'actual
desenvolupament econòmic i per a la convivència social. La dependència d'aquests serveis i infraestructures els
converteix en bàsics per garantir la continuïtat de les activitats, per oferir seguretat jurídica en les accions dels
ciutadans i el tràfic mercantil, així com per garantir el progrés i el desenvolupament de la ciutadania de
Catalunya en aquesta societat digital.
La ciberseguretat és un dels pilars sobre els quals cal construir la societat digital que es vol a Catalunya i, per
això, cal que els poders públics duguin a terme les actuacions necessàries per garantir-la, de manera
simultània al desenvolupament de la tecnologia i els nous serveis. Amb aquesta finalitat, el 17 de març de
2009 el Govern de la Generalitat va aprovar el Pla de seguretat de la informació a Catalunya l'execució del qual
correspon a la Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT).
Per a la consecució dels fins fundacionals, els seus estatuts determinen que el CESICAT desenvolupa les
activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats,
institucions o persones, d'acord amb el que disposa la normativa sobre fundacions.
En concret, els seus estatuts indiquen que el CESICAT té, entre els seus objectius, incrementar la confiança i
protecció de la ciutadania catalana en la societat de la informació, amb una atenció especial als col·lectius amb
més riscos —per exemple, els infants i els joves— mitjançant l'establiment de programes de conscienciació i
suport específicament adreçats a aquests col·lectius, i actuar en suport de la lluita contra totes les formes de
delinqüència informàtica, de forma coordinada amb els agents competents, reforçant les capacitats de detecció
i denúncia d'il·lícits de tota mena, filtratge de continguts i anàlisi forense d'evidències electròniques.
En l'execució d'aquesta comesa, el CESICAT va ser designat l'any 2011 centre d'internet segura per al territori
de Catalunya, en l'àmbit del Programa Safer Internet Centre, impulsat per la Comissió Europea. Com a centre
d'internet segura, el CESICAT va posar en funcionament un programa de conscienciació i una línia d'atenció
telefònica per tal de donar suport i informació a la ciutadania sobre els riscos que planteja la societat digital en
matèria de ciberseguretat.
Així mateix, el CESICAT ha participat en nombrosos esdeveniments per fomentar aquests continguts i
conscienciar sobre aquesta matèria —per exemple, a la Festa dels Súpers que coordina la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals.
El CESICAT ha produït, des del seu origen, una gran quantitat de continguts i ha creat portals i canals de
comunicació —per exemple, el portal internetsegura.cat— per posar a disposició de la ciutadania la informació
adient.
Sens perjudici d'això, és necessari un impuls d'aquest programa i les campanyes que inclou per part de la
Generalitat de Catalunya, així com una coordinació amb d'altres departaments o entitats del sector públic que,
o bé realitzen accions en matèria de conscienciació en ciberseguretat que cal coordinar en el marc del
Programa internet segura, o bé resulten mitjans imprescindibles per tal de garantir l'adequat impacte del
programa de conscienciació.
Per tots aquests motius, aquest Acord del Govern té com a objectiu impulsar el Programa internet segura com
a programa oficial de la Generalitat de Catalunya en matèria de conscienciació en ciberseguretat i fixar
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mesures de coordinació amb d'altres departaments o entitats de la Generalitat de Catalunya i d'impuls per
desplegar-lo correctament en els sectors que en són destinataris.
A proposta del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, el Govern

Acorda:

—1 Impulsar el Programa internet segura, desenvolupat i executat per la Fundació Centre de Seguretat de la
Informació de Catalunya (CESICAT), com a programa oficial de la Generalitat de Catalunya per sensibilitzar i
conscienciar la ciutadania en matèria de ciberseguretat.
El Programa internet segura té les finalitats següents:
a) Crear cultura de ciberseguretat.
b) Augmentar la conscienciació en matèria de ciberseguretat en diferents col·lectius de la societat catalana,
incloent les administracions locals, les empreses i la ciutadania. El Programa internet segura té especialment en
compte aquells col·lectius vulnerables als riscos que planteja la ciberseguretat a la societat catalana.
c) Establir programes de formació de formadors en matèria de ciberseguretat, identificar col·lectius clau que
puguin dur a terme l'efecte multiplicador, i augmentar la capil·laritat del contingut. A aquest efecte, el
Programa internet segura es coordinarà amb d'altres liderats per la Direcció General de la Societat Digital —per
exemple, el programa de punts TIC— o amb programes que puguin ser impulsats per altres departaments.
d) Promoure la col·laboració amb d'altres administracions o entitats públiques o privades per tal de maximitzar
l'impacte del Programa internet segura. Amb aquesta finalitat, es podran signar convenis de col·laboració amb
altres administracions per garantir el major impacte i capil·laritat del Programa internet segura i assolir un
nivell de conscienciació adequat en l'entorn de l'Administració pública.
e) Qualsevol altra de caràcter anàleg i directament relacionada amb les anteriors que es pugui entendre inclosa
en el Programa.

—2 Crear la Comissió de Coordinació Interdepartamental del Programa Internet Segura per tal de permetre la
compartició d'informació, la coordinació d'accions i l'establiment d'iniciatives conjuntes en l'àmbit del Programa
internet segura. La Comissió de Coordinació Interdepartamental del Programa Internet Segura s'adscriu al
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, que la lidera de forma coordinada amb el CESICAT.

—3 La Comissió de Coordinació Interdepartamental del Programa Internet Segura té les funcions següents:
a) Coordinar l'elaboració d'un pla de treball per identificar les campanyes que ha de dur a terme el CESICAT,
els objectius esperats de cadascuna d'elles i les actuacions que es desenvoluparan.
b) Col·laborar en l'execució de les campanyes que s'acordin de conformitat amb el seu àmbit de responsabilitat.
c) Facilitar al CESICAT els mitjans i la informació adequada per assolir els objectius del Programa.

—4 La Comissió de Coordinació Interdepartamental del Programa Internet Segura està formada per:
a) Un representant del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, que n'assumeix la
presidència.
b) Un representant del CESICAT, que n'assumeix la vicepresidència.
c) Un representant de la unitat directiva competent en matèria de mitjans de comunicació.
d) Un representant de la unitat directiva competent en matèria de comandament de les unitats policials.
e) Un representant de la unitat directiva competent en matèria de polítiques educatives.
f) Un representant de la unitat directiva o entitat competent en matèria de formació o promoció de formació
tecnològica en l'àmbit de la salut.
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g) Un representant de la unitat directiva competent en matèria d'infància, adolescència i joventut.
h) Un representant de la unitat directiva competent en matèria d'empresa i competitivitat.
i) Un funcionari/ària de la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital, que actuarà com
a secretari/ària, amb veu i sense vot. El secretari/ària de la Comissió serà nomenat/ada per la persona titular
de la unitat directiva esmentada. L'exercici de les funcions de secretari/ària de la Comissió no comporta la
creació ni l'ocupació d'un lloc de treball específic a aquest efecte.
El rang orgànic mínim dels representants de la Comissió de Coordinació Interdepartamental del Programa
Internet Segura és el de director general.

—5 Per tal de desplegar les diferents actuacions, la Comissió pot sol·licitar l'assessorament d'experts de
reconegut prestigi que puguin aportar la seva visió.

—6 La Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital dona suport tècnic i logístic a la
Comissió de Coordinació Interdepartamental del Programa Internet Segura.

—7 Els membres de la Comissió de Coordinació Interdepartamental del Programa Internet Segura i els experts
als quals es fa referència a l'apartat cinquè no perceben cap retribució per l'exercici de les seves funcions i no
tenen cap dret de naturalesa econòmica per raó de l'assistència a les reunions de la Comissió ni tenen dret a
cap tipus d'indemnització.

—8 La Comissió de Coordinació Interdepartamental del Programa Internet Segura, en tot el que no preveu
aquest Acord, es regeix pel que disposa la normativa vigent en matèria d'òrgans col·legiats aplicable a la
Generalitat de Catalunya.

—9 Disposar la publicació d'aquest Acord en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 27 de novembre de 2018

Víctor Cullell i Comellas
Secretari del Govern

(18.332.006)
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