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Territori Intel·ligent
Administració Digital
Internet Industrial

1. Relació entre iniciatives i reptes (1/5)
Repte

Codi iniciativa

IN.CS.LE3.02
IN.CS.LE3.03

Comunicar les accions endegades a les APC per generar confiança en la societat digital

IN.TI.LE1.01

Crear programes que fomentin la capacitació i l’apoderament digital de la ciutadania

IN.TI.LE1.02

Comunicar i apoderar a la ciutadania sobre els beneficis de la tecnologia de territori intel·ligent

IN.TI.LE1.03

Definir els Drets i Deures dins la societat digital i fomentar la ètica digital entre la ciutadania

IN.TI.LE1.04

Incloure continguts sobre l'àmbit de territori intel·ligent als plans formatius

IN.CS.LE5.02

Impulsar el sector empresarial en l'àmbit de la ciberseguretat

IN.CS.LE5.03

Impulsar polítiques que estimulin la contractació de serveis de ciberseguretat a Catalunya

IN.CS.LE5.04

Atraure, crear i retenir talent en l’àmbit de la ciberseguretat

IN.CS.LE6.01

Impulsar l’ús de tecnologies segures del sector productiu enfront ciberatacs

IN.CS.LE6.02

Establir i impulsar mesures per a la protecció del teixit empresarial

IN.CS.LE3.01

2. Fomentar
l'economia digital

Nom iniciativa
Redactar la Carta de Drets i Deures de la ciutadania envers a l’Administració Digital
Establir un servei públic per a pilotar els plans de comunicació, conscienciació i formació en
ciberseguretat
Definir un programa de formació i conscienciació per a la societat catalana

IN.AD.LE4.02

1. Vetllar pels
drets i deures de
la societat civil i
apoderar-la en
l'entorn digital

Estratègia d’Infraestructures
Ciberseguretat

IN.II.LE1.02

Acompanyar i donar suport a l’R+D+I per superar els reptes de la indústria 4.0

IN.II.LE1.03

Impulsar un programa de digitalització per a pimes

IN.II.LE2.01

Col·laborar a nivell internacional i captació d’inversió estrangera en l’àmbit de la indústria 4.0

IN.II.LE2.02

Impulsar i participar activament en Fires i Congressos tecnològics de referencia

IN.II.LE3.01

IN.II.LE4.01

Impulsar plataformes empresarials de treball col·laboratiu en àmbits tecnològics
Desenvolupar l'economia col·laborativa per situar la nostra economia al capdavant de la nova
economia digital
Impulsar el programa STEMcat d’impuls de les vocacions tecnològiques

IN.TI.LE3.02

Dinamitzar l'emprenedoria en l'àmbit de territori intel·ligent

IN.CS.LE5.05

Atraure inversió privada i promoció exterior del sector català de ciberseguretat

IN.TI.LE4.03

Desenvolupar el Marketplace d’Aplicacions i Serveis per a la gestió del territori

IN.II.LE3.03

Àmbit
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Territori Intel·ligent
Administració Digital
Internet Industrial

1. Relació entre iniciatives i reptes (2/5)
Repte

Codi iniciativa

IN.CS.LE5.01
IN.EI.LE1.01

Inventariar les infraestructures físiques existents de titularitat pública

IN.II.LE5.01

Impulsar el programa Catlabs d’impuls de la innovació social digital

IN.II.LE6.01

Impulsar el programa de recerca i innovació en tecnologies digitals avançades

IN.TI.LE2.03

Impulsar la contractació pública innovadora en els projectes de territori intel·ligent

IN.TI.LE3.01

Crear espais d'experimentació i innovació interadministratius

IN.CS.LE2.01

Definir mesures per a la protecció de la ciberseguretat i resiliència de les infraestructures de les APC

IN.EI.LE1.02

Definir les prescripcions en la creació de noves infraestructures i assegurar la seva correcta aplicació

IN.EI.LE1.03

IN.EI.LE1.05

Determinar els criteris de desplegament
Definir una proposta de traçat temptatiu del desplegament d’infraestructures que permeti dotar a tots
els municipis catalans d’un punt de presencia (PdP)
Definir la proposta tècnica de desplegament d’infraestructures (fins el PdP)

IN.EI.LE1.06

Definir els plans estratègics municipals

IN.EI.LE1.07

Definir els plans de xarxes corporatives municipals

IN.EI.LE1.08

Implantar la proposta tècnica de desplegament d’infraestructures (fins el PdP)

IN.EI.LE1.09

Implantar els plans estratègics municipals

IN.EI.LE3.01

Definir el catàleg de productes i serveis sobre les infraestructures i xarxes públiques

IN.EI.LE3.03

Garantir la màxima cobertura de veu i dades en mobilitat a tot el territori

IN.AD.LE5.04

4. Garantir la
connectivitat i
les
infraestructures
digitals a tot el
territori

Nom iniciativa

Crear un ecosistema d’innovació per definir i implementar la innovació en matèria de gestió pública
Construir un servei de detecció i implementació d’oportunitats d’innovació a través de tecnologies
disruptives
Crear espais de col·laboració i coordinació entre oferta i demanda en l'àmbit de la ciberseguretat

IN.AD.LE2.04

3. Fomentar la
innovació digital

Estratègia d’Infraestructures
Ciberseguretat

IN.EI.LE1.04

Àmbit
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Territori Intel·ligent
Administració Digital
Internet Industrial

1. Relació entre iniciatives i reptes (3/5)
Repte

Codi iniciativa

IN.AD.LE5.01
IN.AD.LE5.02

5. Dotar-se i
estendre l’ús de
la tecnologia
digital

6. Aprofundir en
la recollida,
gestió i ús de
dades

IN.AD.LE5.03
IN.AD.LE5.05

Nom iniciativa

Crear un grup de treball estable per avaluar l’impacte de la indústria 4.0 sobre el treball

IN.TI.LE4.01

Desenvolupar plataformes comunes de captació de dades i interacció amb actuadors

IN.TI.LE4.02

Desenvolupar el sistema operatiu de ciutats i regions com a nucli per la gestió de la informació

IN.AD.LE3.02

Obrir i promoure l’ús de les principals bases de dades de les APC

IN.AD.LE3.03

Compartir les dades entre les APC i garantir la seva traçabilitat per part dels seus propietaris

IN.AD.LE3.04

Definir mecanismes de classificació, ús i preservació dels documents digitals de totes les APC

IN.AD.LE3.05

Expandir la digitalització de fonts documentals

IN.TI.LE3.03

Fomentar l'ús de les dades per a impulsar la creació de nous serveis

IN.TI.LE3.04

IN.AD.LE1.02

Canviar el Marc Normatiu d’accés a les dades de gestió i execució dels contractes vigents
Posar a disposició de la societat civil un sistema públic d'identitat digital que permeti interoperar amb
els serveis i registres de les APC
Crear canals d’accés simplificats per facilitar la relació entre la societat civil i les APC

IN.AD.LE1.03

Oferir serveis proactius a la societat civil associats als principals fets vitals

IN.AD.LE1.04

Definir un model de relació, d’atenció i d’interacció centrat en l’usuari
Consolidar la Finestreta Única Empresarial completant la xarxa de municipis i entitats que n'ofereixen
els serveis

IN.AD.LE1.05

Àmbit

Adoptar els criteris d'interoperabilitat definits pel marc normatiu
Elaborar un catàleg de serveis al núvol tant de plataformes com d'aplicacions, així com un mapa
d'interaccions d'aplicacions i bases de dades
Elaborar un protocol i normes tècniques de construcció d’aplicacions per a facilitar-ne la reutilització
per les APC
Definir una estratègia tecnològica per a articular un servei d’Analítica de Dades i Big Data

IN.II.LE3.02

IN.AD.LE1.01
7. Oferir nous
productes i
serveis digitals
(1/2)

Estratègia d’Infraestructures
Ciberseguretat
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Territori Intel·ligent
Administració Digital
Internet Industrial

1. Relació entre iniciatives i reptes (4/5)
Repte

7. Oferir nous
productes i
serveis digitals
(2/2)

Codi iniciativa

Nom iniciativa

IN.CS.LE2.02

Identificar les infraestructures essencials i definir mesures de protecció de la ciberseguretat i resiliència

IN.CS.LE2.03

Impulsar la creació de Centres de Resposta a Ciberincidents a nivell sectorial

IN.CS.LE2.04

Impulsar un pla de certificació de productes industrials de ciberseguretat

IN.EI.LE3.02

Definir el model de gestió, manteniment i explotació de les infraestructures, xarxes públiques i serveis

IN.II.LE1.01

Impulsar les infraestructures industrials vinculades a la indústria 4.0

IN.TI.LE4.04

Posar a disposició de societat civil un sistema d’identitat digital

IN.AD.LE1.06

Definir un model pels webs de les APC unificant criteris i requisits tècnics

IN.AD.LE2.03

Definir i implantar un model d’acompanyament comú a la Transformació Digital de les APC
Dissenyar i implantar un sistema d’avaluació dels resultats de les polítiques públiques en base a
evidències
Orientar les APC a la gestió per casos en aquells serveis públics d’alta complexitat

IN.AD.LE2.05

IN.AD.LE4.04
IN.CS.LE4.03
8. Crear nous
serveis interadministratius

Estratègia d’Infraestructures
Ciberseguretat

IN.EI.LE2.01

Impulsar un model operatiu comú de ciberseguretat
Establir marcs de col·laboració i coordinació amb organismes nacionals i internacionals de
ciberseguretat
Analitzar les necessitats del servei de computació al núvol per part de les APC

IN.EI.LE2.02

Implantar la infraestructura que possibiliti oferir un servei de computació al núvol per a les APC

IN.EI.LE4.02

Crear comissions de treball entre les diferents APC

IN.TI.LE2.02

Establir els mecanismes per la proposta de solucions de territori intel·ligent sobre els reptes existents

IN.TI.LE5.01

Potenciar el desenvolupament de l’Observatori SmartCat

IN.TI.LE5.02

Donar suport als municipis per desenvolupar estratègies de ciutat intel·ligent

IN.CS.LE4.04

Àmbit
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Territori Intel·ligent
Administració Digital
Internet Industrial

1. Relació entre iniciatives i reptes (5/5)
Repte
9. Capacitar i
apoderar els
professionals
del sector públic

Codi iniciativa
IN.AD.LE2.01

Nom iniciativa

IN.AD.LE4.03
IN.CS.LE1.01

Establir un servei públic de ciberseguretat a Catalunya

IN.CS.LE1.02

Crear un organisme competent en matèria de ciberseguretat

IN.CS.LE1.03

Donar suport a les autoritats competents en matèria de ciberseguretat

IN.CS.LE4.01

Establir un marc normatiu per al Govern de la ciberseguretat

IN.CS.LE4.02

Definir un model comú de governança de la ciberseguretat entre les APC

IN.CS.LE4.05

Establir un baròmetre per a mesurar el nivell de ciberseguretat de Catalunya

IN.EI.LE4.01

Identificar el marc normatiu aplicable al Pla Estratègic d'Infraestructures

IN.TI.LE2.01

Crear un centre d'estudis sobre l'eficiència, sostenibilitat i innovació de serveis urbans

IN.AD.LE4.01

Àmbit

Adaptar els llocs de treball de les APC a la Transformació Digital
Definir el mapa del talent actual i impulsar iniciatives per al desenvolupament i la retenció del talent a
les APC
Definir i estructurar la governança de la gestió de les dades
Actuar a nivell normatiu i legislatiu per crear i ordenar els òrgans de govern que pilotin el Sistema
Català d’Administració Pública Digital incloent l’ens que impulsi la Transformació Digital de les APC
Definir i implantar un programa d’avaluació i millora contínua de la Transformació Digital de les APC

IN.AD.LE2.02
IN.AD.LE3.01

10. Definir els
mecanismes per
a garantir la cogovernança de
la Transformació
Digital

Estratègia d’Infraestructures
Ciberseguretat
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32. Iniciatives: Territori Intel·ligent
A continuació, es presenten el conjunt d’iniciatives de l’àmbit de Territori Intel·ligent ordenades per línia estratègica:
Línia estratègica

LE.TI.01

LE.TI.02

LE.TI.03

LE.TI.04

LE.TI.05

LE.TI.06

Codi iniciativa

Nom iniciativa

IN.TI.LE1.01

Crear programes que fomentin la capacitació i l’apoderament digital de la ciutadania

IN.TI.LE1.02

Comunicar i apoderar a la ciutadania sobre els beneficis de la tecnologia de territori intel·ligent

IN.TI.LE1.03

Definir els Drets i Deures dins la societat digital i fomentar la ètica digital entre la ciutadania

IN.TI.LE1.04

Incloure continguts sobre l'àmbit de territori intel·ligent als plans formatius

IN.TI.LE2.01

Crear un centre d'estudis sobre l'eficiència, sostenibilitat i innovació de serveis urbans

IN.TI.LE2.02

Establir els mecanismes per la proposta de solucions de territori intel·ligent sobre els reptes existents

IN.TI.LE2.03

Impulsar la contractació pública innovadora en els projectes de territori intel·ligent

IN.TI.LE3.01

Crear espais d'experimentació i innovació interadministratius

IN.TI.LE3.02

Dinamitzar l'emprenedoria en l'àmbit de territori intel·ligent

IN.TI.LE3.03

Fomentar l'ús de les dades per a impulsar la creació de nous serveis

IN.TI.LE3.04

Canviar el Marc Normatiu d’accés a les dades de gestió i execució dels contractes vigents

IN.TI.LE4.01

Desenvolupar plataformes comunes de captació de dades i interacció amb actuadors

IN.TI.LE4.02

Desenvolupar el sistema operatiu de ciutats i regions com a nucli per la gestió de la informació

IN.TI.LE4.03

Desenvolupar el Marketplace d’Aplicacions i Serveis per a la gestió del territori

IN.TI.LE4.04

Posar a disposició de societat civil un sistema d’identitat digital

IN.TI.LE5.01

Potenciar el desenvolupament de l’Observatori SmartCat

IN.TI.LE5.02

Donar suport als municipis per desenvolupar estratègies de ciutat intel·ligent

IN.TI.LE5.03

Comunicar i capacitar als professionals públics en l'àmbit de ciutat intel·ligent

IN.TI.LE6.01

Impulsar projectes de territori intel·ligent des de ens supramunicipals

IN.TI.LE6.02

Crear un sistema de governança que promogui els projectes de territori intel·ligent

Iniciativa clau definida per aquest àmbit
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2. Iniciatives: Territori Intel·ligent – Capacitació i apoderament de
la ciutadania (1/4)
INICIATIVA IN.TI.LE1.01 – Crear programes per al foment de la capacitació i l’apoderament digital de la ciutadania

Línia estratègica

Objectius
estratègics
associats

• Capacitació i apoderament de la ciutadania
Grup de Treball

Ens
Responsable

Calendari

Territori
Intel·ligent

Administracions
públiques

01/2018 12/2023

• OE.TI.02: Apoderar a la ciutadania, entitats i empreses en la
seva relació amb l’Administració

Fites / Productes

Riscos identificats

• Desenvolupament de programes de capacitació digital dirigits a la ciutadania
• Ús dels telecentres Punts TIC distribuïts pel territori per capacitar tecnològicament els
ciutadans
• Potenciació de l’acreditació ACTIC per element d’acreditació de competències
digitals de la ciutadania
• Desenvolupament d’iniciatives de participació i col·laboració ciutadana dins dels
projectes de territori intel·ligent (per exemple el concepte de Smart Citizen associat a
l’App de Cobertura Mòbil de la Generalitat de Catalunya)
Indicadors de seguiment

• Solapament amb altres iniciatives

Dependències

Cost estimat

Priorització

Esforç Esperat
• # població acreditada en TIC
• # iniciatives d'apoderament ciutadà

• INICIATIVA IN.TI.LE1.03 – Definir els
Drets i Deures dins la societat digital i
fomentar la ètica digital entre la
ciutadania

Baix

X
Mig

Alt

2 M€
Retorn Esperat
Baix

Mig

X
Alt
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2. Iniciatives: Territori Intel·ligent – Capacitació i apoderament de
la ciutadania (2/4)
INICIATIVA IN.TI.LE1.02 – Comunicar i apoderar a la ciutadania sobre els beneficis de la tecnologia de territori intel·ligent

Línia estratègica

Objectius
estratègics
associats

• Capacitació i apoderament de la ciutadania
•
•

OE.TI.02: Apoderar a la ciutadania, entitats i empreses en la
seva relació amb l’Administració
OE.TI.03: Desenvolupar un nou mercat laboral i una nova
indústria

Grup de Treball

Ens
Responsable

Calendari

Territori
Intel·ligent

Administracions
públiques

09/2018 12/2023

Fites / Productes

Riscos identificats

• Definició d’una estratègia comunicativa adreçada a la ciutadania per tal de difondre
els beneficis d’una gestió digital smart del territori
• Definició d’una estratègia comunicativa per al sector públic sobre els avantatges de
les TIC i la transformació digital de les administracions públiques
• Execució de plans de comunicació focalitzats en la seguretat i l’ús de solucions TIC
per generar confiança a la ciutadania i al sector públic

Indicadors de seguiment

• Múltiples canals de comunicació a nivell local
• Dificultat de destacar el contingut smart en el
context de la digitalització
• Àmbit de seguretat poc desenvolupat en relació
a l’internet of things (IoT)

Dependències

Cost estimat

Priorització

Esforç Esperat
• Estratègia comunicativa definida per a la
ciutadania

• Dependència en la part de seguretat
amb l’àmbit de ciberseguretat

X
Baix

Alt

Retorn Esperat
Baix

Iniciativa clau definida per aquest àmbit

Mig

1 M€
X
Mig

Alt
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2. Iniciatives: Territori Intel·ligent – Capacitació i apoderament de
la ciutadania (3/4)
INICIATIVA IN.TI.LE1.03 – Definir els Drets i Deures dins la societat digital i fomentar la ètica digital entre la ciutadania

Línia estratègica

Objectius
estratègics
associats

• Capacitació i apoderament de la ciutadania
•
•

OE.TI.02: Apoderar a la ciutadania, entitats i empreses en la seva
relació amb l’Administració
OE.TI.10: Impulsar un model de governança obert a la col·laboració
amb la societat civil i amb la resta d’actors externs implicats clau

Grup de Treball

Ens
Responsable

Calendari

Territori
Intel·ligent

Generalitat
i Diputacions

05/2018 12/2023

Fites / Productes

Riscos identificats

• Formació d’un Grup de Treball d’experts per definir els Drets i Deures de la
ciutadania envers els serveis digitals (01/18)

• Elaboració d’un document de Drets i Deures dins la societat digital (03/18)

• Definició del perímetre dels drets i deures de la
ciutadania envers la digitalització de serveis

• Realitzar trobades de reflexió al voltant de la ètica en l’entorn digital i fomentar les
jornades èTIC al territori

• Alineament amb el marc normatiu en aquest
àmbit

• Fomentar jornades de formació al voltant del bon ús d’eines i serveis digitals així com
dels aspectes de privacitat

Indicadors de seguiment

Dependències

Cost estimat

Priorització

Esforç Esperat
• Formació del Grup de Treball
• Redacció dels Drets i Deures
• # de jornades èTIC

• INICIATIVA IN.TI.LE1.01 – Crear
programes per al foment de la
capacitació i l’apoderament digital de la
ciutadania

X
Baix

Mig

Alt

0,2 M€
Retorn Esperat
Baix

X
Mig

Alt
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2. Iniciatives: Territori Intel·ligent – Capacitació i apoderament de
la ciutadania (4/4)
INICIATIVA IN.TI.LE1.04 – Incloure continguts sobre l'àmbit de territori intel·ligent als plans formatius

Línia estratègica

Objectius
estratègics
associats

• Capacitació i apoderament de la ciutadania

•

OE.TI.03: Desenvolupar un nou mercat laboral i una nova
indústria

Fites / Productes

Ens
Responsable

Calendari

Territori
Intel·ligent

Centres formatius

05/2018 12/2023

Riscos identificats

• Identificació del col·lectiu objectiu dels programes
• Anàlisi dels seus continguts o matèries curriculars
• Desenvolupament de programes de formació que promoguin perfils més
polivalents, on el coneixement del servei i les habilitats TIC ajudin a la
transformació digital i millora de la gestió pública
• Desplegament dels programes de formació en l’àmbit de territori intel·ligent

Indicadors de seguiment

Grup de Treball

Dependències

• Complexitat derivada de la multiplicitat d’actors
afectats
• Resistència al canvi enfront la novetat
• Manca de recursos per al desenvolupament dels
programes de formació

Cost estimat

Priorització

Esforç Esperat
• # programes de formació
• # persones de l’administració formades
• # de perfils assistents a la formació

Baix
• Cap dependència detectada

Mig

X
Alt

3 M€
Retorn Esperat
Baix

Mig

X
Alt
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2. Iniciatives: Territori Intel·ligent – Desenvolupament de serveis
sostenibles, innovadors i més eficients (1/3)
INICIATIVA IN.TI.LE2.01 – Crear un centre d'estudis sobre l'eficiència, sostenibilitat i innovació de serveis urbans

Línia estratègica

• Desenvolupament de serveis sostenibles, innovadors i més eficients
•

Objectius
estratègics
associats

•

OE.TI.04: Desenvolupar serveis més eficients i innovadors (i
de qualitat i segurs) basats en l’ús de les dades, que facilitin la
transformació digital del territori
OE.TI.11: Agilitzar i flexibilitzar la contractació i implantació de
serveis en l’àmbit de territori intel·ligent

Grup de Treball

Ens
Responsable

Calendari

Territori
Intel·ligent

Generalitat
i Diputacions

01/2018 08/2019

Fites / Productes
•

•

Riscos identificats

Creació d’un Centre d’estudis que desenvolupi les següents tasques:
• Elaboració estudis sobre com millorar els serveis urbans
• Disseny d’experiències pilot
• Modelització de contractes i projectes
• Assoliment del reconeixement com a centre de recerca d’excel·lència en relació als serveis
urbans
• Tasques de transferència Tecnològica: per exemple Institut d’assessorament i formació,
etc.
Realització d’estudis en base a:
• Diferents àmbits (eficiència energètica, aigua)
• Benchmarking (comparativa de serveis urbans)
• Casos d’èxit

Indicadors de seguiment

• Recursos disponibles

Dependències

Cost estimat

Priorització

Esforç Esperat
•
• # estudis realitzats

IN.TI.LE6.02 – Crear un sistema de
governança que promogui els projectes
de territori intel·ligent

Baix

X
Mig

Alt

0,8 M€
Retorn Esperat
Baix

X
Mig

Alt
14

2. Iniciatives: Territori Intel·ligent – Desenvolupament de serveis
sostenibles, innovadors i més eficients (2/3)
INICIATIVA IN.TI.LE2.02 – Establir els mecanismes per la proposta de solucions de territori intel·ligent sobre els reptes existents

Línia estratègica

• Desenvolupament de serveis sostenibles, innovadors i més eficients
•

Objectius
estratègics
associats

•
•

OE.TI.02 : Apoderar a la ciutadania, entitats i empreses en la seva relació
amb l’Administració
OE.TI.04 : Desenvolupar serveis més eficients i innovadors (i de qualitat i
segurs) basats en l’ús de les dades, que facilitin la transformació digital del
territori
OE.TI.10: Impulsar un model de governança obert a la col·laboració amb la
societat civil i amb la resta d’actors externs implicats clau

Grup de Treball

Ens
Responsable

Calendari

Territori
Intel·ligent

Administracions
públiques

01/2018 12/2023

Fites / Productes
•
•
•
•

•

Riscos identificats

Identificació de problemàtiques i proposta de solucions de territori intel·ligent a través
de processos oberts amb els agents clau
Foment del treball en xarxa entre administracions, empreses, centres de recerca i
societat civil a l’hora de definir i resoldre els reptes existents
Desplegament de programes per implicar a la ciutadania en la definició i millora dels
serveis prestats per l’administració pública
Posada en comú del coneixement i l’experiència entre municipis en el desenvolupament
de serveis intel·ligents a través de la iniciativa Catalonia SmartLab
Organització de jornades temàtiques amb actors implicats

Indicadors de seguiment

Dependències

•

Elevat nombre d’agents implicats

•

Complexitat del model de relació

Cost estimat

Priorització

Esforç Esperat
•
•

# reptes identificats
# aportacions rebudes

•

IN.TI.LE3.01 – Crear espais
d'experimentació i innovació
interadministratius

Baix

X
Mig

Alt

0,5 M€
Retorn Esperat
Baix

Mig

X
Alt
15

2. Iniciatives: Territori Intel·ligent – Desenvolupament de serveis
sostenibles, innovadors i més eficients (3/3)
INICIATIVA IN.TI.LE2.03 – Impulsar la contractació pública innovadora en els projectes de territori intel·ligent

Línia estratègica

• Desenvolupament de serveis sostenibles, innovadors i més eficients
•

Objectius
estratègics
associats

•

OE.TI.04: Desenvolupar serveis més eficients i innovadors (i
de qualitat i segurs) basats en l’ús de les dades, que facilitin la
transformació digital del territori
OE.TI.11: Agilitzar i flexibilitzar la contractació i implantació de
serveis en l’àmbit de territori intel·ligent

Grup de Treball

Ens
Responsable

Calendari

Territori
Intel·ligent

Administracions
públiques

01/2020 12/2023

Fites / Productes

Riscos identificats

• Generació de clàusules homogènies i compartides orientades a resultats per a
cada àmbit d’actuació de la ciutat intel·ligent
• Realització d’estudis de contractació innovadora en diferents àmbits d’actuació.
Creació de nous casos d’ús i anàlisis dels existents per possible aplicacions.
PPPP’s. Noves relacions de contractació amb el sector privat
• Previsió dels requisits en la contractació que han de permetre un ús intel·ligent
dels diferents serveis i l’ús de les dades. Creació d’una fitxa de recomanacions i/o
requisits per a la contractació
Indicadors de seguiment

• Accés a totes les dades de les concessions

Dependències

Cost estimat

Priorització

Esforç Esperat
• # noves clàusules aprovades
• # contractes realitzats amb clàusules
innovadores

• IN.TI.LE3.04: Canviar el Marc Normatiu
d’accés a les dades de gestió i
execució dels contractes vigents

X
Baix

Mig

Alt

0,3 M€
Retorn Esperat
Baix

X
Mig

Alt
16

2. Iniciatives: Territori Intel·ligent – Espais d’experimentació i de
col·laboració publico-privada (1/4)
INICIATIVA IN.TI.LE3.01 – Crear espais d'experimentació i innovació interadministratius

Línia estratègica

• Espais d’experimentació i de col·laboració publico-privada
•

Objectius
estratègics
associats

•
•

OE.TI.04: Desenvolupar serveis més eficients i innovadors
basats en l’ús de les dades
OE.TI.03: Desenvolupar un nou mercat laboral i una nova
indústria
OE.TI.11: Agilitzar i flexibilitzar la contractació i implantació
de serveis en l’àmbit de territori intel·ligent

Grup de Treball

Ens
Responsable

Calendari

Territori
Intel·ligent

Administracions
públiques

05/2018 12/2023

Fites / Productes

Riscos identificats

• Habilitació d’espais d’experimentació que responguin a necessitats
estratègiques que permeti optimitzar els recursos disponibles
• Potenciació de la col·laboració entre ajuntaments i millorar la col·laboració amb
el sector privat per cercar nous serveis innovadors
• Impuls de la xarxa de laboratoris municipals Catalonia SmartLab on s’executen
pilots de de solucions tecnològiques innovadores en entorns reals i es comparteix la
informació en tota la comunitat

Indicadors de seguiment

• Recursos disponibles
• Col·laboració entre diferents actors i
institucions
• Cultura de participació incipient

Dependències

Cost estimat

Priorització

Esforç Esperat
• # iniciatives en fase d’experimentació al
territori
• # d’espais d’experimentació

• IN.TI.LE2.02 – Establir els mecanismes
per la proposta de solucions de territori
intel·ligent sobre els reptes existents

Baix

X
Mig

Alt

0,5 M€
Retorn Esperat
Baix

X
Mig

Alt
17

2. Iniciatives: Territori Intel·ligent – Espais d’experimentació i de
col·laboració publico-privada (2/4)
INICIATIVA IN.TI.LE3.02 – Dinamitzar l'emprenedoria en l'àmbit de territori intel·ligent

Línia estratègica

• Espais d’experimentació i de col·laboració publico-privada
•

Objectius
estratègics
associats

•
•
•

OE.TI.04: Desenvolupar serveis més eficients i innovadors basats en l’ús
de les dades
OE.TI.02: Apoderar a la ciutadania, entitats i empreses en la seva relació
amb l’Administració
OE.TI.03: Desenvolupar un nou mercat laboral i una nova indústria
OE.TI.10: Impulsar un model de governança obert a la col·laboració amb la
societat civil i amb la resta d’actors externs implicats clau

Grup de Treball

Ens
Responsable

Calendari

Territori
Intel·ligent

Generalitat i
Diputacions

01/2018 12/2023

Fites / Productes

Riscos identificats

• Impuls de concursos en l’àmbit de serveis innovadors de ciutat (Exemples:
Catalonia Smart Cat Challenge, Hackatons, DIBA IoT Contest)
• Obertura al cloud de plataformes i serveis de l’administració amb dades
anonimitzades per la possible generació de nous serveis per part d’empreses,
centres tecnològics i desenvolupadors

Indicadors de seguiment

• Recursos disponibles

Dependències

Cost estimat

Priorització

Esforç Esperat
• # iniciatives d’innovació oberta
• # de participants

• IN.TI.LE3.03 – Fomentar l'ús de les
dades per a impulsar la creació de nous
serveis

X
Baix

Mig

Alt

0,5 M€
Retorn Esperat
Baix

X
Mig

Alt
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2. Iniciatives: Territori Intel·ligent – Espais d’experimentació i de
col·laboració publico-privada (3/4)
INICIATIVA IN.TI.LE3.03 – Fomentar la reutilització de es dades obertes per a impulsar la creació de nous serveis

Línia estratègica

• Espais d’experimentació i de col·laboració publico-privada
•

Objectius
estratègics
associats

•
•

OE.TI.02: Apoderar a la ciutadania, entitats i empreses en la
seva relació amb l’Administració
OE.TI.03: Desenvolupar un nou mercat laboral i una nova
indústria
OE.TI.04: Desenvolupar serveis més eficients i innovadors

Grup de Treball

Ens
Responsable

Calendari

Territori
Intel·ligent

Administracions
públiques

01/2018 –
12/2023

Fites / Productes

Riscos identificats

• Obertura de fonts de dades públiques mitjançant processos participatius
• Promoció d’iniciatives adreçades a implementar nous serveis innovadors gràcies
a l’ús de dades obertes i que responguin a necessitats reals
• Creació d’un fòrum de referència per a la interacció entre el sector i les
administracions públiques respecte les dades obertes.
• Crear els repositoris de referència per facilitar l'ús dels datasets per part de les
empreses.

Indicadors de seguiment

• Limitacions normatives a les dades que es poden
publicar

Dependències

Cost estimat

Priorització

Esforç Esperat
• # de fonts de dades generades
• # d’iniciatives públiques endegades

• IN.TI.LE3.02 – Dinamitzar
l'emprenedoria en l'àmbit de territori
intel·ligent

Baix

X
Mig

Alt

0,2 M€
Retorn Esperat
Baix

X
Mig

Alt
19

2. Iniciatives: Territori Intel·ligent – Espais d’experimentació i de
col·laboració publico-privada (4/4)
INICIATIVA IN.TI.LE3.04 – Canviar el Marc Normatiu d’accés a les dades de gestió i execució dels contractes vigents

Línia estratègica

Objectius
estratègics
associats

• Espais d’experimentació i de col·laboració publico-privada

•

OE.TI.11: Agilitzar i flexibilitzar la contractació i implantació de
serveis en l’àmbit de territori intel·ligent

Grup de Treball

Ens
Responsable

Calendari

Territori
Intel·ligent

Generalitat de
Catalunya

01/2018 –
12/2019

Fites / Productes

Riscos identificats

• Anàlisi del marc legal i identificació de normes susceptibles de ser modificades
per a facilitar l’accés a les dades públiques en mans d’operadors privats
• Redacció, proposta i promoció de canvis normatius a nivell legislatiu i executiu
• Definició de nous models de contractes o plecs que garanteixin l’accés a les
dades
• Reducció de la càrrega de regulacions i simplificació dels requisits d’accés a
les dades

Indicadors de seguiment

• Normativa aplicable d’àmbit estatal i europeu

Dependències

Cost estimat

Priorització

Esforç Esperat

• Pendent

• IN.TI.LE2.03 – Impulsar la contractació
pública innovadora en els projectes de
territori intel·ligent

Baix

Mig

X
Alt

Pendent
Retorn Esperat
Baix

Mig

X
Alt
20

2. Iniciatives: Territori Intel·ligent – Plataformes tecnològiques
comunes per la gestió intel·ligent del territori (1/4)
INICIATIVA IN.TI.LE4.01 – Desenvolupar plataformes comunes de captació de dades i interacció amb actuadors (sensors, fonts de ciutats,
etc).
Línia estratègica

• Plataformes tecnològiques comunes per la gestió intel·ligent del territori
•

Objectius
estratègics
associats

•

OE.TI.04: Desenvolupar serveis més eficients i innovadors (i
de qualitat i segurs) basats en l’ús de les dades, que facilitin la
transformació digital del territori
OE.TI.05: Homogeneïtzar serveis i tecnologia entre
administracions

Grup de Treball

Ens
Responsable

Calendari

Territori
Intel·ligent

Generalitat i
Diputacions

01/2018 –
12/2020

Fites / Productes

Riscos identificats

• Disseny d’una arquitectura tecnològica associada a les plataformes de captació
de dades i interacció amb actuadors
• Impuls d’un programa de reutilització de solucions existent com per exemple
la plataforma Sentilo
• Desenvoluapment de plataformes en mode servei
• Promoció de l'ús de plataformes tecnològiques comunes que permetin
minimitzar costos i temps d'implementació i maximitzar el rendiment de la mateixa i
la col·laboració entre administracions
Indicadors de seguiment

Dependències

•

Dispersió de solucions tècniques implementades
per les administracions

•

Necessitat de perfils tècnics especialitzats

Cost estimat

Priorització

Esforç Esperat
•
•

# serveis oferts
# municipis adherits

•
•

Àmbit d’infraestructures
Àmbit de Govern digital

Baix

Mig

X
Alt

1 M€
Retorn Esperat
Baix

Mig

X
Alt
21

2. Iniciatives: Territori Intel·ligent – Plataformes tecnològiques
comunes per la gestió intel·ligent del territori (2/4)
INICIATIVA IN.TI.LE4.02 – Desenvolupar el sistema operatiu de ciutats i regions com a nucli per la gestió de la informació
(BI,BigData,OpenData,etc)
Línia estratègica

• Plataformes tecnològiques comunes per la gestió intel·ligent del territori
•

Objectius
estratègics
associats

•

OE.TI.04: Desenvolupar serveis més eficients i innovadors (i
de qualitat i segurs) basats en l’ús de les dades, que facilitin la
transformació digital del territori
OE.TI.05: Homogeneïtzar serveis i tecnologia entre
administracions

Grup de Treball

Ens
Responsable

Calendari

Territori
Intel·ligent

Generalitat i
Diputacions

01/2018 –
12/2020

Fites / Productes

Riscos identificats

• Disseny d’una arquitectura tecnològica associada als sistemes operatius de
ciutat i regió incloent plataformes de OpenData, BigData, BI, sistemes experts, etc
• Impuls d’un programa de reutilització de solucions existent com per exemple
CityOS, CKAN, SKYNET, NODERED, etc
• Desenvoluapment de plataformes en mode servei
• Desenvolupament de la federació de les dades adquirides
• Promoció de l'ús de plataformes tecnològiques comunes

Indicadors de seguiment

Dependències

•

Dispersió de solucions tècniques implementades
per les administracions

•

Necessitat de perfils tècnics especialitzats

Cost estimat

Priorització

Esforç Esperat
•
•

# serveis oferts
# municipis adherits

•
•

Àmbit d’infraestructures
Àmbit de Govern digital

Baix

X
Alt

3 M€
Retorn Esperat
Baix

Iniciativa clau definida per aquest àmbit

Mig

Mig

X
Alt
22

2. Iniciatives: Territori Intel·ligent – Plataformes tecnològiques
comunes per la gestió intel·ligent del territori (3/4)
INICIATIVA IN.TI.LE4.03 – Desenvolupar el Marketplace d’Aplicacions i Serveis per a la gestió del territori

Línia estratègica

• Plataformes tecnològiques comunes per la gestió intel·ligent del territori
•

Objectius
estratègics
associats

•

OE.TI.04: Desenvolupar serveis més eficients i innovadors (i
de qualitat i segurs) basats en l’ús de les dades, que facilitin la
transformació digital del territori
OE.TI.05: Homogeneïtzar serveis i tecnologia entre
administracions

Grup de Treball

Ens
Responsable

Calendari

Territori
Intel·ligent

Generalitat i
Diputacions

01/2019 –
12/2023

Fites / Productes

Riscos identificats

• Disseny d’una arquitectura tecnològica associada al Market Place d'aplicacions i
serveis així com un roadmap de desplegament.
• Impuls d’un programa de reutilització de solucions existent
• Desenvolupament de plataformes en mode servei
• Promoció de mecanismes d'homologació d’aplicacions
• Promoció de l'ús de plataformes tecnològiques comunes
• Definició de protocols i certificats que garanteixin la seguretat, privacitat i drets
de la ciutadania
Indicadors de seguiment

Dependències

•

Dispersió de solucions tècniques implementades
per les administracions

•

Necessitat de perfils tècnics especialitzats

Cost estimat

Priorització

Esforç Esperat
•
•

# serveis oferts
# municipis adherits

•
•

Àmbit d’infraestructures
Àmbit de Govern digital

Baix

Mig

X
Alt

6 M€
Retorn Esperat
Baix

Mig

X
Alt
23

2. Iniciatives: Territori Intel·ligent – Plataformes tecnològiques
comunes per la gestió intel·ligent del territori (4/4)
INICIATIVA IN.TI.LE4.04 – Posar a disposició de societat civil un sistema d’identitat digital que permeti interoperar amb els serveis i
registres de les APC
Línia estratègica

Objectius
estratègics
associats

• Plataformes tecnològiques comunes per la gestió intel·ligent del territori
•
•

OE.TI.02: Apoderar a la ciutadania, entitats i empreses en la
seva relació amb l’Administració
OE.TI.05: Homogeneïtzar serveis i tecnologia entre
administracions

Grup de Treball

Ens
Responsable

Calendari

Territori
Intel·ligent

Generalitat de
Catalunya

05/2017 –
04/2018

Fites / Productes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Riscos identificats

Anàlisi de les necessitats relacionades amb els tràmits que realitza la societat civil segons nivell de seguretat i mecanismes
d’identificació (sistema PISE) (05/2017 – 08/2017)
Anàlisi i valoració de l’expansió de les solucions existents (p.ex. IdCat)
Definició funcional de la solució de registre únic d’identitat digital del ciutadà (09/2017- 04/2018)
Definició d’un servei de transacció que permeti la identificació dels agents amb les APC
Determinació de la dada biomètrica més eficient
Creació d’un repositori de dades biomètriques i integració d’altres serveis (idCAT / VALID)
Definició i desenvolupament del model funcional
Desenvolupament d’eines basades en la identificació presencial
Incorporació de les dades de l’usuari en una Base de Dades (registre bàsic) i eina d’autenticació
Definició dels models jurídics de relació als agents d’interès
Aplicació per a entitats públiques o privades
Desenvolupament de la construcció de la tecnologia i posada a producció
Creació d’un sistema de signatura Electrónica qualificada remota per a treballadors públics i estudiar la implantació d’un
mecanisme de signatura electrònica no basat en certificat digital per aquests per a tràmits de nivell substancial

Indicadors de seguiment

Dependències

•
•
•
•
•
•
•

Possibles interferències amb la normativa
Possibles efectes colaterals amb IdCAT
Possibles duplicitats en grups de treball del CTTI
Incongruències entre les classificacions de serveis i
riscos de les diferents administracions (estat i nivell
local)
No utilització del sistema per les empreses
Solucions establertes pel govern d'Espanya
Relació de dependències amb l’espai virtual

Cost estimat

Priorització

Esforç Esperat
•
•
•
•

Model de relació
Definició funcional de la solució
Implementació de l’espai virtual
# Administracions imlementat

Baix
•

Àmbit de Govern digital

Mig

x
Alt

0,2 M€
Retorn Esperat
Baix

Mig

X
Alt
24

2. Iniciatives: Territori Intel·ligent – Suport al disseny i
desplegament d'estratègies de territori intel·ligent (1/3)
INICIATIVA IN.TI.LE5.01 – Potenciar el desenvolupament de l’Observatori SmartCat

Línia estratègica

• Suport al disseny i desplegament d'estratègies de territori intel·ligent
•

Objectius
estratègics
associats

•
•

OE.TI.07: Promoure el treball col·laboratiu entre
organitzacions
OE.TI.03: Desenvolupar un nou mercat laboral i una nova
indústria
OE.TI.10: Impulsar un model de governança obert a la
col·laboració amb la societat civil i amb la resta d’actors externs
implicats clau

Grup de Treball

Ens
Responsable

Calendari

Territori
Intel·ligent

Generalitat

05/2018 –
12/2023

Fites / Productes

Riscos identificats

• Definició dels perfils de cada entitat responsable d’aportar la informació a
l’Observatori
• Establiment d’una planificació i periodicitat perquè aquesta informació estigui ben
actualitzada
• Realització de reunions entre administracions municipals per tal de compartir bones
pràctiques però també lliçons apreses en el desenvolupament d’iniciatives intel·ligents
• Incorporació d’una anàlisis de dades a través d’indicadors clau que permetin fer un
seguiment del desenvolupament de Catalunya com a territori intel·ligent

• Elevat nombre d’agents diferents implicats
• Complexitat en el manteniment de dades
correctament actualitzades
• Falta d’una definició clara del que és una iniciativa
“intel·ligent”

Indicadors de seguiment
•
•
•
•
•
•

# de municipis
# d’altres administracions públiques
# de projectes i casos d’èxit
# de solucions tecnològiques
# d’empreses
# de centres de recerca

Dependències

Cost estimat

Priorització

Esforç Esperat
Baix
• Cap dependència detectada

X
Mig

Alt

0,3 M€
Retorn Esperat
Baix

Mig

X
Alt
25

2. Iniciatives: Territori Intel·ligent – Suport al disseny i
desplegament d'estratègies de territori intel·ligent (2/3)
INICIATIVA IN.TI.LE5.02 – Donar suport als municipis per desenvolupar estratègies de ciutat intel·ligent

Línia estratègica

• Suport al disseny i desplegament d'estratègies de territori intel·ligent
•

Objectius
estratègics
associats

•
•

OE.TI.06: Promoure el treball transversal dins les organitzacions
mitjançant nous models organitzatius
OE.TI.07: Promoure el treball col·laboratiu entre organitzacions
mitjançant nous models organitzatius
OE.TI.04: Desenvolupar serveis més eficients i innovadors (i de qualitat i
segurs) basats en l’ús de les dades, que facilitin la transformació digital del
territori

Grup de Treball

Ens
Responsable

Calendari

Territori
Intel·ligent

Generalitat i
Diputacions

01/2018 –
12/2023

Fites / Productes
•
•
•
•
•

•

Riscos identificats

Definició d’una metodologia d’acompanyament i suport als municipis incloent l’extensió de serveis oferts al territori, buscant
sinergies entre municipis (a través d’entitats supramunicipals)
Definició i implantació d’un model d’organització que permeti l’acompanyament i el suport eficaç als municipis
Definició d’un model d’avaluació del ROI de la metodologia i el model definit als municipis (social, mediambiental, econòmic,
etc.
Definició d’una metodologia d’autodiagnosi del grau de desplegament de ciutat intel·ligent
Acompanyament i suport als municipis en la definició de plans estratègics de ciutat per:
•
Identificar reptes i problemàtiques de cada ciutat, amb les particularitats de cadascuna
•
Implementar solucions tècniques per fer front als reptes del municipis
•
Permetre organitzar una estructura interna que sigui reconeguda, consensuada i capacitada per poder actuar amb una visió
integral de l'organització i que afavoreixi la innovació i millora contínua
•
Superar les resistències al canvi promovent l'adopció de competències digitals i experteses intel·ligents per a tota
l'organització
•
Assegurar utilitat i usabilitat dels projectes que es posen en marxa
Redacció d’una Guia o Llibre blanc sobre territori intel·ligent

Indicadors de seguiment

•

Alineament d’estratègies

•

Resistència al canvi

Dependències

Cost estimat

Priorització

Esforç Esperat
•
•
•

# projectes implementats
# plans estratègics definits
# de municipis beneficiats

•

IN.TI.LE5.03 – Comunicar i capacitar
als professionals públics en l'àmbit de
ciutat intel·ligent

Baix

Alt

1,5 M€
Retorn Esperat
Baix

Iniciativa clau definida per aquest àmbit

X
Mig

Mig

X
Alt
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2. Iniciatives: Territori Intel·ligent – Suport al disseny i
desplegament d'estratègies de territori intel·ligent (3/3)
INICIATIVA IN.TI.LE5.03 – Comunicar i capacitar als professionals públics en l'àmbit de ciutat intel·ligent

Línia estratègica

Objectius
estratègics
associats

• Suport al disseny i desplegament d'estratègies de territori intel·ligent

• OE.TI.08: Capacitar als treballadors públics per a la prestació
de serveis de territori intel·ligent

Grup de Treball

Ens
Responsable

Calendari

Territori
Intel·ligent

Administracions
públiques

05/2018 –
12/2020

Fites / Productes

Riscos identificats

•

Definició i execució d’una estratègia comunicativa pels responsables polítics i gestors públics, per
tal d’entendre els beneficis d’una gestió digital del territori

•

Conducció d’un estudi per saber sobre quins són els nous perfils a cobrir. Definició dels perfils,
establir criteris per tipus d’organització, etc.

•

Definició de nous llocs de treball en l’àmbit de territori intel·ligent. Assegurar la provisió de
personal per les noves necessitats laborals mitjançant el reciclatge “d’antics llocs de treball obsolets”.
Noves necessitats, noves denominacions, noves tasques

•

Definició de cursos per formar responsables municipals en l’àmbit de les TIC i de serveis de
territori intel·ligent

Indicadors de seguiment

• Cal establir un mètode que asseguri arribar a tot
el territori català perquè no sorgeixin escletxes
digitals entre municipis
• Recursos disponibles
• Falta d’una definició clara del que són els “serveis
de territori intel·ligent” i quins serien els perfils a
cobrir

Dependències

Cost estimat

Priorització

Esforç Esperat
• # cursos oferts
• # responsables municipals formats

• IN.TI.LE5.02 – Donar suport als
municipis per desenvolupar estratègies
de ciutat intel·ligent

Baix

X
Alt

2 M€
Retorn Esperat
Baix

Iniciativa clau definida per aquest àmbit

Mig

Mig

X
Alt
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2. Iniciatives: Territori Intel·ligent – Model de governança
col·laboratiu entre administracions (1/2)
INICIATIVA IN.TI.LE6.01 – Impulsar projectes de territori intel·ligent des de ens supramunicipals

Línia estratègica

• Model de governança col·laboratiu entre administracions
•

Objectius
estratègics
associats

•

OE.TI.07: Promoure el treball col·laboratiu entre
organitzacions mitjançant nous models organitzatius
OE.TI.09: Impulsar un model de governança col·laboratiu entre
administracions que presti suport en serveis de territori
intel·ligent, que tingui capacitat de normalitzar resolucions
tècniques (...)

Grup de Treball

Ens
Responsable

Calendari

Territori
Intel·ligent

Generalitat i
Diputacions

09/2017 –
12/2023

Fites / Productes

Riscos identificats

• Acord d’un model de relació entre Generalitat de Catalunya / diputacions /
consells comarcals per tractar estratègies comunes
• Establiment d’una coordinació permanent entre diputacions i Generalitat de
Catalunya per tal d’harmonitzar els serveis prestats a tots els municipis del territori
• Definició i implementació de projectes en entorns rurals on la tecnologia aporti un
valor diferencial (smart rural), creant grups de treball especialitzats en aquest àmbit

Indicadors de seguiment

• Falta d’una definició clara del que són els “serveis
de territori intel·ligent”
• Asimetria entre Administracions
• Recursos disponibles
• Comporta una elevada implicació i coordinació
entre agents (encara no establerta formalment)

Dependències

Cost estimat

Priorització

Esforç Esperat
• # projectes supramunicipals
• # estratègies supramunicipals

• TI.LE6.02: Crear un sistema de
governança que promogui els projectes
de territori intel·ligent

Baix

X
Mig

Alt

Pendent
Retorn Esperat
Baix

Mig

X
Alt
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2. Iniciatives: Territori Intel·ligent – Model de governança
col·laboratiu entre administracions (2/2)
INICIATIVA IN.TI.LE6.02 – Crear un sistema de governança que promogui els projectes de territori intel·ligent

Línia estratègica

• Model de governança col·laboratiu entre administracions
•

Objectius
estratègics
associats

•
•

OE.TI.09: Impulsar un model de governança col·laboratiu entre administracions
que presti suport en serveis de territori intel·ligent, que tingui capacitat de normalitzar
resolucions tècniques, i on es comparteixin on es comparteixin coneixement,
experiències i tecnologia
OE.TI.10: Impulsar un model de governança obert a la col·laboració amb la societat
civil i amb la resta d’actors externs implicats clau
OE.TI.11: Agilitzar i flexibilitzar la contractació i implantació de serveis en l’àmbit
de territori intel·ligent

Grup de Treball

Ens
Responsable

Calendari

Territori
Intel·ligent

Administracions
públiques

09/2017 –
12/2023

Fites / Productes

Riscos identificats

Implementació d’un sistema de governança o un ens tipus consorci que dugui a terme les següents
funcions:
•

Suport en serveis estratègics que poden ser mancomunats com la posada en marxa de plataformes
amb concepció multi-ciutat

•

Suport i assessorament a la contractació innovadora

•

Impuls per a desenvolupar projectes amb compra agregada

•

Identificació de línies de finançament europeu

•

Assistència o assessorament tecnològic

•

Assegurament de l’alineament tecnològic per poder industrialitzar solucions

•

Oferta de models

Indicadors de seguiment
• # projectes de territori intel·ligent a nivell
nacional
• # entitats que han obtingut suport tècnic
• # projectes europeus participats
• # municipis beneficiats

Iniciativa clau definida per aquest àmbit

• El volum de tasques a realitzar i la diversitat de
tipus d’organismes amb qui s’hauria de relacionar
aquest ens/departament, requereix d’un
organisme nou o de dotar de més recursos i
competències a alguna(es) entitat(s) existent(s)
que permeti flexibilitzar les relacions entre
institucions a nivell nacional (més facilitat i
autonomia per prendre acords, capacitat de decisió
en el vessant tècnic)

Dependències
• IN.TI.LE2.01 – Crear un centre
d'estudis sobre l'eficiència, sostenibilitat
i innovació de serveis urbans
• TI.LE6.01 – Impulsar projectes de
territori intel·ligent des de ens
supramunicipals

Cost estimat

Priorització

Esforç Esperat
Baix

Mig

X
Alt

Pendent
Retorn Esperat
Baix

Mig

X
Alt
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32. Iniciatives: Administració Digital (1/2)
A continuació, es presenten el conjunt d’iniciatives de l’àmbit d’Administració Digital ordenades per línia estratègica:
Línia
estratègica

Codi iniciativa
IN.AD.LE1.01

Posar a disposició de societat civil un servei públic d’identitat digital que permeti interoperar amb els
serveis i registres de les APC

IN.AD.LE1.02

Crear canals d’accés simplificats per facilitar la relació entre la societat civil i les APC

IN.AD.LE1.03

Oferir serveis proactius a la societat civil associats als principals fets vitals de ciutadania, entitats i
empreses

IN.AD.LE1.04

Definir un model de relació, d’atenció i d’interacció centrat en l’usuari

IN.AD.LE1.05

Consolidar la Finestreta Única Empresarial completant la xarxa de municipis i entitats que n'ofereixen els
serveis

IN.AD.LE1.06

Definir un model pels webs de les APC unificant criteris i requisits tècnics

IN.AD.LE2.01

Adaptar els llocs de treball de les APC a la Transformació Digital

IN.AD.LE2.02

Definir el mapa del talent actual i impulsar iniciatives per al desenvolupament i la retenció del talent a les
APC

IN.AD.LE2.03

Definir i implantar un model d’acompanyament comú a la Transformació Digital de les APC

IN.AD.LE2.04

Crear un ecosistema d’innovació per definir i implementar la innovació en matèria de gestió pública

IN.AD.LE2.05

Dissenyar i implantar un sistema d’avaluació dels resultats de les polítiques públiques en base a
evidències

IN.AD.LE3.01

Definir i estructurar la forma de governança de la gestió de les dades

IN.AD.LE3.02

Obrir i promoure l’ús de les principals bases de dades de les APC

IN.AD.LE3.03

Compartir les dades entre les APC i garantir la seva traçabilitat per part dels seus propietaris

IN.AD.LE3.04

Definir mecanismes de classificació, ús i preservació dels documents digitals de totes les APC

IN.AD.LE3.05

Expandir la digitalització de fonts documentals

LE.AD.01

LE.AD.02

LE.AD.03

Nom iniciativa

Iniciativa clau definida per aquest àmbit
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32. Iniciatives: Administració Digital (2/2)
A continuació, es presenten el conjunt d’iniciatives de l’àmbit d’Administració Digital ordenades per línia estratègica:
Línia
estratègica

LE.AD.04

Codi iniciativa
IN.AD.LE4.01

Actuar a nivell normatiu i legislatiu per crear i ordenar els òrgans de govern que pilotin el Sistema Català
d’Administració Pública Digital incloent l’ens que impulsi la Transformació Digital de les APC

IN.AD.LE4.02

Redactar la Carta de Drets i Deures de la ciutadania envers a l’Administració Digital

IN.AD.LE4.03

Definir i implantar un programa d’avaluació i millora contínua de la Transformació Digital de les APC

IN.AD.LE4.04

Orientar les APC a la gestió per casos en aquells serveis públics d’alta complexitat

IN.AD.LE5.01

Adoptar els criteris d'interoperabilitat definits pel marc normatiu

IN.AD.LE5.02
LE.AD.05

Nom iniciativa

IN.AD.LE5.03
IN.AD.LE5.04

IN.AD.LE5.05

Elaborar un catàleg de serveis al núvol tant de plataformes com d'aplicacions, així com un mapa
d'interaccions d'aplicacions i bases de dades
Elaborar un protocol i normes tècniques de construcció d’aplicacions per a facilitar-ne la reutilització per
les APC
Construir un servei de detecció i implementació d’oportunitats d’innovació a través de tecnologies
disruptives

Definir una estratègia tecnològica per a articular un servei d’Analítica de Dades i Big Data

Iniciativa clau definida per aquest àmbit
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2. Iniciatives: Administració Digital – Accés i simplificació dels
3serveis (1/8)
INICIATIVA IN.AD.LE1.01 – Posar a disposició de la societat civil un sistema públic d'identitat digital que permeti interoperar amb els
serveis i registres de les APC (1/2)
Línia estratègica

Objectius
estratègics
associats

• Accés i simplificació dels serveis

•
•

Grup de Treball

Ens
Responsable

Calendari

Administració
Digital

Generalitat de
Catalunya

05/2017 –
04/2018

OE.AD.03: Reduir la complexitat i els costos de les interaccions entre
Administració i els ciutadans, entitats i empreses, en (...)
OE.AD.19: Reduir la càrrega de regulacions i simplificar els requisits dels
àmbits d’identificació, d’accés i els tràmits digitals

Fites / Productes

Riscos identificats

• Anàlisi de les necessitats relacionades amb els tràmits que realitza la societat civil segons nivell de seguretat i mecanismes d’identificació
(sistema PISE) (05/2017 – 08/2017)
• Anàlisi i valoració de l’expansió de les solucions existents (p.ex. IdCat)
• Definició funcional de la solució de registre únic d’identitat digital del ciutadà (09/2017- 04/2018)
• Definició d’un servei de transacció que permeti la identificació dels agents amb les APC
• Determinació de la dada biomètrica més eficient (per costos, accuracy no repudi, peritatge, acceptació social, dispositius necessaris, etc.)
• Creació d’un repositori de dades biomètriques i integració d’altres serveis (idCAT / VALID)
• Definició i desenvolupament del model funcional
• Desenvolupament d’eines basades en la identificació presencial
• Incorporació de les dades de l’usuari en una Base de Dades (registre bàsic) i eina d’autenticació
• Definició dels models jurídics de relació als agents d’interès
• Aplicació per a entitats públiques o privades
• Desenvolupament de la construcció de la tecnologia i posada a producció
• Creació d’un sistema de signatura Electrónica qualificada remota per a treballadors públics i estudiar la implantació d’un mecanisme de
signatura electrònica no basat en certificat digital per aquests per a tràmits de nivell substancial

Indicadors de seguiment

•
•
•
•

Possibles interferències amb la normativa
Possibles efectes colaterals amb IdCAT
Possibles duplicitats en grups de treball del CTTI
Incongruències entre les classificacions de
serveis i riscos de les diferents administracions
(estat i nivell local)
• No utilització del sistema per les empreses
• Solucions establertes pel govern d'Espanya
• Relació de dependències amb l’espai virtual

Dependències

Cost estimat

Priorització

Esforç Esperat
•
•
•
•

Elaborar la definició detallada del sistema
Implementació de l’espai virtual
Determinació dada biomètrica
Revisió i ampliació dels programes a totes les
administracions

•
•
•

IN.AD.LE5.02: Elaborar un catàleg de serveis
al núvol (...)
IN.AD.LE1.01: Sistema d’identificació
verificada (…)
IN.AD.LE5.01Adoptar els criteris
d'interoperabilitat definits pel marc normatiu

Baix

Mig

X
Alt

0,4 M€
Retorn Esperat
Baix

Mig

X
Alt
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2. Iniciatives: Administració Digital – Accés i simplificació dels
3serveis (2/8)
INICIATIVA IN.AD.LE1.01 – Posar a disposició de la societat civil un sistema públic d'identitat digital que permeti interoperar amb els
serveis i registres de les APC (2/2)
Annex

•

Segons la Llei 39/2015 diuen que cada Administració Pública serà la que determini els sistemes d’identificació i signatura electrònica.
Pel que fa al nivell de seguretat dels mecanismes d’identificació, la col·laboració del CESICAT serà indispensable (Consorci AOC)

•

Respecte la determinació de dades biomètriques les proves que s’han són de registre telemàtic amb dades biomètriques. Tot i així, tant la
normativa espanyola actual (ENS) com la normativa internacional (normes del NIST) recomanen fer-ho només per a un nivell de seguretat
substancial (Consorci AOC)

•

Pel que fa al repositori centralitzat de dades biomètriques per poder identificar al ciutadà es podria parlar d’un registre únic de dades
identificatives tipus la BBDD de la Seu electrònica de la Generalitat i el SIVCat ja volen ser això (Consorci AOC)
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2. Iniciatives: Administració Digital – Accés i simplificació dels
3serveis (3/8)
INICIATIVA IN.AD.LE1.02 – Crear canals d’accés simplificats per facilitar la relació entre la societat civil i les APC (1/2)

Línia estratègica

• Accés i simplificació dels serveis
•

Objectius
estratègics
associats

•
•

OE.AD.07: Garantir a ciutadans, entitats i empreses l’accés i el
control global de les seves dades i interaccions (...)
OE.AD.11: Orientar l’Administració a la gestió de les dades,
centrant-se en la seva obtenció, qualitat, protecció, conservació,
intercanvi i integració, anàlisi i publicació
OE.AD.05: Generar confiança en l’entorn digital (...)

Grup de Treball

Ens
Responsable

Calendari

Administració
Digital

Generalitat de
Catalunya

01/2018 –
12/2023

Fites / Productes

Riscos identificats

Definició i implementació d’un espai virtual comú al què accedeixi la societat civil, garantint la
diferenciació segons el seu rol (ciutadà, entitats, empreses):
• Definició conceptual del nou espai virtual a partir de l’anàlisi de les necessitats dels usuaris en el nou
espai virtual
• Anàlisi funcional de la nova solució i desenvolupament de la solució
• Valoració i validació dels continguts de l’espai virtual per part d’un Comitè d’ètica
• Integració de l’espai virtual amb altres registres primaris del país
• Desenvolupament tecnològic de l’espai virtual
• Implementació de l’espai virtual i desplegament de l’espai virtual al territori
Els calendaris proposats per a cada espai virtual són: empreses (04/19 - 12/23); Entitats (06/18 – 12/23);
Persones físiques (07/18 – 12/23)

• Concepte de “propietari” de les dades en comptes
d’acceptar que només es custodien
• Acompliment de la protecció de dades
• Federació real de dades interadministratives
• Assegurar la capacitat per actualitzar dades una
única vegada
• Participació dels registres públics no gratuïts (ex.
mercantil)

Indicadors de seguiment

• # d’administracions i ens federades realment
per cada àmbit (empreses, entitats i persones)
• # funcionalitats incorporades respecte a les
definides genèricament.

Iniciativa clau definida per aquest àmbit

Dependències
• IN.AD.LE1.01: Sistema d’identificació
fàcil (...)
• IN.AD.LE1.04: FUE (...)
• IN.AD.LE3.03: Repositoris comuns,
integrats i accessibles (...)
• IN.AD.LE5.01: Criteris d’interoperabilitat
(…)

Cost estimat

Priorització

Esforç Esperat
2,3 M€
(1 M€ per
empreses, 0,5 M€
per entitats i 0,8
M€ per persones)

Baix

Mig

X
Alt

Retorn Esperat
Baix

Mig

X
Alt
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2. Iniciatives: Administració Digital – Accés i simplificació dels
3serveis (4/8)
INICIATIVA IN.AD.LE1.02 – Crear canals d’accés simplificats per facilitar la relació entre la societat civil i les APC (2/2)

Annex

Inclou:
• Implantació d'un Espai Únic (espai virtual integral i personalitzat per a la ciutadania) per a la ciutadania amb una coordinació total de tots els
nivells de l'Administració
• Creació d’un espai virtual federat com a “hub” de tots els espais virtuals ciutadans, d’empreses i associacions per a prestar serveis, assegurant
l’intercanvi de dades personals i potenciant el sistema d’avisos per accés a notificacions
• Personalització de l’Administració. Es tracta de trencar la idea de realitzar sol·licituds via formularis i muntar espais virtuals personalitzats i
relacionals entre ciutadans, entitats i empreses, on aquests aportin les seves dades i tinguin informació al seu abast
• Redefinició dels serveis presencials i telefònics de suport (inclou la identificació d’un canal telefònic on els usuaris s’hi puguin adreçar en
funció del col·lectiu al que pertanyin (empreses, entitats i ciutadans)
• Agrupació de serveis en 3 espais per a la comunicació i prestació de serveis
• Per l’espai virtual d’empresa, el calendari detallat és el següent:
• Disseny conceptual del nou espai virtual de les empreses i els autònoms aprofundint en el projecte actual de la FUE (02/18 – 06/18)
• Disseny conceptual de les necessitats de gestors i intermediaris en el nou espai virtual (04/18 – 07/18)
• Anàlisi funcional de la nova solució en l’àmbit d’empresa i desenvolupament de la solució (07/18 - 12/18)
• Oferir nous canals d’accés a bases de dades, directoris i registres d’empreses actuals (01/19 – 12/19)
• Integració de l’espai virtual amb els registres primaris del país (01/19 – 12/23)

Comentaris addicionals
• Cal que aquest espai virtual sigui en xarxa i compartit.
• Caldrà que aquest sistema s’integri amb els sistemes del govern d'Espanya (com el PAG). – (Diputació de Barcelona)
• Cal tenir en compte que des de la FUE ja hi ha una iniciativa d’espai virtual d’empreses. – (Departament d'Empresa)

Iniciativa clau definida per aquest àmbit
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2. Iniciatives: Administració Digital – Accés i simplificació dels
serveis (5/8)
INICIATIVA IN.AD.LE1.03 – Oferir serveis proactius a la societat civil associats als principals fets vitals

Línia estratègica

• Accés i Simplificació dels serveis
•

Objectius
estratègics
associats

•

OE.AD.03: Reduir la complexitat i els costos de les interaccions
entre Administració i els ciutadans, entitats i empreses, en termes
de costos directes i indirectes (...)
OE.AD.06: Assolir un nivell de qualitat en l’experiència d’usuari
satisfactòria i comparable als millors serveis privats digitals: fàcils i
personalitzats

Administració
Digital

Fites / Productes
•
•
•
•
•
•

Indicadors de seguiment

• Rati tràmits proactius identificats/implantats
• Evolució del grau de satisfacció dels usuaris
respecte de l’avanç en la tramitació electrònica i
la tramitació proactiva (enquesta)

Iniciativa clau definida per aquest àmbit

Calendari

Generalitat de
Catalunya

01/2018 –
04/2019

Riscos identificats

Anàlisi dels tràmits associats als fets vitals relatius a persones físiques i jurídiques
segons si es poden fer d’ofici o oferir proactivament tenint en compte les seves necessitats
Anàlisi, simplificació i redisseny dels processos i elaborar un model de dades comú
Creació d’un manual de redacció de tràmits comú a totes les administracions, on es
prioritzi la simplificació i el llenguatge entenedor per a la societat civil
Valoració i validació del model per part d’un comitè d’ètica
Desenvolupament d’un model que permeti l’oferiment proactiu dels serveis per part de
l’APC envers la societat civil
En relació a empreses i professionals: avenç en les funcionalitats del Canal Empresa, el
seu espai privat i la cerca guiada de tràmits

• Rati tràmits proactius/ total de tràmits

Ens
Responsable

Grup de Treball

• Consens de totes les administracions implicades

• Disposar de dades fiables desencadenants dels
fets vitals
• Disposar d’un inventari comú amb els tràmits que
ofereixen totes les administracions
• Assolir un nivell de proactivitat no invasiu

Dependències
•
•
•

•

IN.AD.LE1.02: Canals d’accés simplificats
(...)
IN.AD.LE2 04: Definir un model de relació
centrat en l’usuari (...)
IN.AD.LE3.03: Construir repositoris
comuns (...)
IN.AD.LE4.04: Serveis d’acció conjunta
(...)

Cost estimat

Priorització

Esforç Esperat
Baix

Mig

X
Alt

0,3 M€
Retorn Esperat
Baix

Mig

X
Alt
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2. Iniciatives: Administració Digital – Accés i simplificació dels
serveis (6/8)
INICIATIVA IN.AD.LE1.04 – Definir un model de relació, d’atenció i d’interacció centrat en l’usuari

Línia estratègica

• Transformació de l’organització i de la funció pública
•

Objectius
estratègics
associats

•
•

OE.AD.09: Oferir serveis personalitzats i de forma proactiva a
ciutadans, entitats i empreses (...)
OE.AD.01: Apoderar a ciutadans, entitats i empreses en la seva
relació amb l’Administració (...)
OE.AD.06: Assolir un nivell de qualitat en l’experiència d’usuari
satisfactòria (...)
Fites / Productes

•
•

Administració
Digital

Calendari

Consorci AOC i
Generalitat de
Catalunya

01/2019
12/2020

Riscos identificats

Definició d’un model compartit entre les APC de relació, atenció i interacció centrada en les persones (01/2019)
Definició de metodologies comunes per a la implantació del nou model de relació per part de qualsevol
administració
• Implantació d’enquestes de satisfacció, espais de propostes de millora i tallers de processos participatius, de
co-gestió i de co-creació (design thinking) en el disseny de serveis (06/2019)
• Implantació d’analítica avançada de les dades públiques per a oferir serveis personalitzats i de manera
proactiva (12/2019)
• Implantació de processos de millora contínua per aplicar propostes (12/2019)
• Implementació d’un model d’interlocució única de la ciutadania amb les APC per a un col·lectiu i un àmbit
concrets (06/2020)

Indicadors de seguiment

Ens
Responsable

Grup de Treball

Dependències

• Resistències al canvi a l’esforç addicional que
suposa escoltar al ciutadà i implantar la millora
contínua
• Riscos jurídics i ètics de fer l’anàlisi avançat de
les dades, encara que estiguin anonimitzades

Cost estimat

Priorització

Esforç Esperat
• Definició d’un model de relació
• % serveis amb enquestes de satisfacció i
propostes de millora
• # propostes de millora recollides i/o
implantades

Baix
• Cap dependència detectada

X
Mig

Alt

1 M€
Retorn Esperat
Baix

Mig

X
Alt
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2. Iniciatives: Administració Digital – Accés i simplificació dels
serveis (7/8)
INICIATIVA IN.AD.LE1.05 – Consolidar la Finestreta Única Empresarial completant la xarxa de municipis i entitats que n'ofereixen els
serveis
Línia estratègica

• Accés i simplificació dels serveis
•

Objectius
estratègics
associats

•

OE.AD.01: Apoderar a ciutadans, entitats i empreses en la seva
relació amb l’Administració (...)
OE.AD.08: Assolir la omnicanalitat en les relacions digitals entre
els ciutadans, entitats i empreses i qualsevol servei de
l’Administració de forma coherent

Grup de Treball

Ens
Responsable

Calendari

Administració
Digital

OGE

04/2017–
12/2018

Fites / Productes

Riscos identificats

• Implantació de la FUE a tots els municipis
• Impuls d’accions de difusió per facilitar el coneixement dels serveis de la FUE en tots
els ajuntaments
• Impuls d’accions de difusió de la FUE entre els empresaris i les associacions
empresarials
Fites que depenen d’altres iniciatives (veure dependències):
• Dotació de les eines adequades que facilitin els tràmits i serveis a l’empresari i
garanteixin la filosofia del “once only”
• Ampliació també els seus serveis mitjançant nous instruments previstos al PNSD
Indicadors de seguiment

• % de municipis adherits
• % de tràmits inclosos a la cerca guiada
• % de tràmits configurats per a treballar amb
dades

• Múltiples plataformes tecnològiques
• Manca de participació d’altres ajuntaments
rellevants
• Múltiple dependència de la resta de línies

Dependències

Cost estimat

Esforç Esperat

• IN.AD.LE1.02: Sistemes fàcils
d’identificació (...)
• IN.AD.LE1.03:Canals d’accés
simplificats (...)
• IN.AD.LE3.03: Repositoris comuns,
integrats i accessibles (...)

Priorització

Baix

Mig

X
Alt

Retorn Esperat
Baix

Mig

X
Alt
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2. Iniciatives: Administració Digital – Accés i simplificació dels
3serveis (8/8)
INICIATIVA IN.AD.LE1.06 – Definir un model pels webs de les APC unificant criteris i requisits tècnics

Línia estratègica

• Accés i simplificació dels serveis
•

Objectius
estratègics
associats

•

OE.AD.13: Desenvolupar models organitzatius amb equips
multidisciplinaris i inter-administratius que prestin un servei
integral i proactiu
OE.AD.16: Garantir l’existència d’organitzacions que vetllin per les
necessitats digitals (...)

Grup de Treball
Administració
Digital

Fites / Productes

Calendari
01/201804/2019

Riscos identificats

• Definició d’un model de webs de l’APC comú (garantia de criteris tècnics per a tots
els webs: accessibilitat i disseny responsiu; assegurar compliance amb els estàndards
del Web Content Accesibility Guidelines 2.0, continguts mínims obligatoris comuns)
(01/2018)
• Establiment de criteris sobre la publicació de continguts: arbre de continguts mínims
i llenguatge comprensible i d’un catàleg de serveis recomanats (01/2018)
• Implantació del model comú de canals de comunicació digitals a les APC sobre el llistat
de webs que monitoritza l’AOC webs

Indicadors de seguiment

Ens
Responsable
Generalitat de
Catalunya i
Administració
local

• Treball col·laboratiu i participació de diferents
institucions i organismes.
• Integració de plataforme.
• Especialització tècnica baixa de la ciutadania
• Complexitat de posar-se en el lloc de la ciutadania

Dependències

Cost estimat

Priorització

Esforç Esperat
• % institucions que subscriuen el model únic
• % webs responsius i webs accessibles (AA)
• % tràmits en línia integrats en l’espai únic

• IN.AD.LE1.01: Sistema d'identificació
verificada (...)
• IN.AD.LE1.02: Canals d’accés
simplificats (...)

Baix

Mig

X
Alt

0,1 M€
Retorn Esperat
Baix

Mig

X
Alt
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2. Iniciatives: Administració Digital – Transformació de
3l’organització i de la funció pública (1/7)
INICIATIVA IN.AD.LE2.01 – Adaptar els llocs de treball de les APC a la Transformació Digital (1/2)

Línia estratègica

Objectius
estratègics
associats

• Transformació de l’organització i de la funció pública
•
•
•
•
•

OE.AD.11: Orientar l’Administració a la gestió de les dades(...)
OE.AD.12: Transformar el model de gestió de l’Admin(...)
OE.AD.13: Equips multidisciplinaris(...)
OE.AD.14: Co-participació activa de ciutadans (...)
OE.AD.15: Captar, capacitar i apoderar als treballadors (...)

Administració
Digital

Fites / Productes
•

•

Ens
Responsable

Grup de Treball

Calendari
05/2017 –
12/2023

Generalitat de
Catalunya

Riscos identificats

Realització d’un estudi prospectiu de la incidència de la Transformació Digital tant a les
administracions locals com a la Generalitat sobre (05/17 – 12/17):
• Les noves competències professionals tècniques i habilitats requerides per els nous
llocs de treball incloent-hi els diferents nivells d’especialització
• L’adaptació i capacitació dels empleats públics al nou entorn
• Definició dels nous llocs de treball dels treballadors públics (incl. tecnologia)
• Estimació inicial del seu impacte pressupostari
• Anàlisi dels mecanismes de gestió que han d’acompanyar la transformació
Realització de pilots d’incorporació de nous llocs de treball (administradors de dades,
analistes de dades, impulsors de la transformació, etc. ) i avaluació dels resultats (a partir de
01/18 fins 12/23)

Indicadors de seguiment

• Coneixement parcial de les noves competències
requerides
• Desconeixement real de la capacitats dels
empleats actuals
• Marc legal actual de la funció pública
• Neutralitat ideològica que limitarà molt els
plantejaments factibles
• Requisit d’un acord sindical

Dependències
•

• # de noves competències incorporades
respecte al total

•

• # de persones incorporades als nous llocs
definits

•

IN.AD. LE1.04: Oferir serveis proactius i
optimitzats
IN.AD.LE3.01: Definir i estructurar la
forma de governança de la gestió de les
dades
IN.AD.LE3.02: Obrir, posar a disposició i
promoure l’ús de les principals bases de
dades de les APC

Cost estimat

Priorització

Esforç Esperat
Baix

Mig

X
Alt

3 M€
Retorn Esperat
Baix

Mig

X
Alt
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2. Iniciatives: Administració Digital – Transformació de
3l’organització i de la funció pública (2/7)
INICIATIVA IN.AD.LE2.01 – Adaptar els llocs de treball de les APC a la Transformació Digital (2/2)

Annex

Inclou:
• Elaboració d’un catàleg de professions que anticipi a 5 – 10 anys quins seran els perfils necessaris i les seves competències (CTOs,
CIOs...). Grup de Treball conformat per a tal fi.
• Incorporació de les noves figures pot implicar un increment del Capítol 1. Fins al 2022 s’estimen 3 M€.
• Inclou: crear la figura del Chief Data Officer i implantar-la en els ens pertinents.
• Inclou Especialistes.

Comentaris addicionals

• Per àmbits funcionals transversals i no pas per cossos d'especialitat vertical i tancats. - (Departament de Presidència)
• Tenir en compte els municipis petits. Quan més els hi acoten el tipus de personal que han de tenir menys capacitat de trobar-ne tindran –
(Diputació de Lleida)
• Incloure gestió competencial en la definició de professions
• Incloure també perfils administratius
• La proposta de sistemes de captació serà un input per a la reforma necessària de la Funció Pública
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2. Iniciatives: Administració Digital – Transformació de
3l’organització i de la funció pública (3/7)
INICIATIVA IN.AD.LE2.02 – Definir el mapa del talent actual i impulsar iniciatives per al desenvolupament i la retenció
del talent a les APC (1/2)
Línia estratègica

• Transformació de l’organització i de la funció pública
•

Objectius
estratègics
associats

•

OE.AD.12: Transformar el model de gestió de l’Administració, reformulant i automatitzant processos i avançant des de la gestió
d’expedients a la gestió de casos
OE.AD.15: Captar, capacitar i apoderar als treballadors públics per a
la prestació dels serveis digitals

Administració
Digital

Fites / Productes
•
•
•

•
•

Indicadors de seguiment

01/2019 –
08/2022

Generalitat de
Catalunya

•

Coneixement parcial de les noves competències
requerides

•

Coneixement parcial i no estructurat de les àrees
crítiques

•

Manca de definicions exhaustives i actualitzades de
perfils de llocs de treball

•

Desconeixement de les capacitats efectives dels
empleats actuals

•

Marc legal actual de la funció pública

Dependències

• Grau d’execució de les eines del Mapa de Talent

•

• Inventari ponderat de Talent Gap

•

• # plans executables de cobriment de Talent
Gaps

•

Iniciativa clau definida per aquest àmbit

Calendari

Riscos identificats

Elaboració del Mapa de risc (01/19- 09/19). Identificació de llocs/àrees crítiques per dificultat de
substitució, etc.
Definició del Mapa de talent (Mapa de competències, Matriu de capacitats, Matriu de persones i
elaboració del Talent Gap) pels diferents nivells de les APC (01/20 – 08/22)
Definició dels plans (personals i col·lectius) per cobrir els talent gaps i les necessitats dels llocs crítics
d’una manera sostenible amb fites i objectius temporals concrets (desenvolupament i retenció del
talent) (01/19-12/20)
Realització d’experiències pilot en àmbits específics (p.ex. secretaris/àries d’alt càrrecs o/i
secretaris/interventors d’ens locals) (1/19- 12/19)
Anàlisi make or buy per valorar la possibilitat d’externalitzar processos

• % del Talent Gap cobert per períodes

Ens
Responsable

Grup de Treball

•

IN.AD.LE2.01: Dependència / coordinació amb
l’elaboració de catàleg de professions (...)
IN.AD. LE1.04: Oferir serveis proactius i
optimitzats (...)
IN.AD.LE3.01: Definir i estructurar la forma de
governança dades (…)
IN.AD.LE3.04: Definir mecanismes de
classificació, ús i preservació (…)

Cost estimat

Priorització

Esforç Esperat
Baix

Mig

X
Alt

1 M€
Retorn Esperat
Baix

Mig

X
Alt
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2. Iniciatives: Administració Digital – Transformació de
3l’organització i de la funció pública (4/7)
INICIATIVA IN.AD.LE2.02 – Definir el mapa del talent actual i impulsar iniciatives per al desenvolupament i la retenció
del talent a les APC (2/2)
Idees bàsiques

•

Identificar les capacitacions professionals necessàries a partir del talent actual (creant un mapa de talent) definint un pla de capacitació

•

Avaluar les competències, el model de carrera professional basada en meritocràcia i accés a participar en projectes transversals

•

Es preveu 1M€ per la contractació d’experts de recursos humans i jurídics

•

Inclou: Crear àrees d'especialització en determinats àmbits (atenció ciutadana, gabinets de comunicació digital, etc.) per pal·liar la falta de
places amb perfils específics per a la Transformació Digital

Comentaris

•

Cal tenir la visió real del dia a dia dels petits municipis. – (Diputació de Lleida)

•

Una meritocràcia basada en el valor que aporten els professionals en projectes transversals, per exemple. – (Departament de
Presidència)

•

Tenir en compte incorporar flexibilitat per a moure als treballadors dins dels serveis comuns i a altres àrees

•

Incloure gestió competencial en el mapeig i en la selecció del talent

•

Incloure també perfils administratius

Iniciativa clau definida per aquest àmbit
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2. Iniciatives: Administració Digital – Transformació de
3l’organització i de la funció pública (5/7)
INICIATIVA IN.AD.LE2.03 – Definir i implantar un model d’acompanyament comú a la Transformació Digital de les APC

Línia estratègica

• Transformació de l’organització i de la funció pública
•

Objectius
estratègics
associats

•
•
•

OE.AD.03: Reduir la complexitat i els costos de les interrelacions entre
l’Administració i els ciutadans i empreses (...)
OE.AD.05: Generar confiança en l’entorn digital (...)
OE.AD.12: Transformar el model de gestió de l’Administració (...)
OE.AD.13:Desenvolupar models organitzatius amb equips
multidisciplinaris (...)

Grup de Treball

Ens
Responsable

Calendari

Administració
Digital

AOC, Generalitat
de Catalunya i
Administració
Local

05/2017–
12/2018

Fites / Productes

Riscos identificats

Definició d’un model d’acompanyament per a la Transformació Digital per als ens locals i amb atenció a la diversitat d’administracions,
incloent:
•
Establiment del catàleg de serveis de suport per als ens locals (a partir d’experiències prèvies) de l’AOC, la DIPTA i la DIBA
•
Promoció d’una metodologia comuna per a la implementació de la Transformació Digital i per a la gestió del canvi als ens locals
•
Definició i implementació d’un servei d’Assistència Tècnica a ens locals (p.ex.serveis de gestió documental, arxiu electrònic,
etc.)
•
Definició d’un model d’acompanyament i de gestió del coneixement
•
Pla de formació d’empleats i responsables públics en el model de transformació
•
Definició d’un model d’avaluació i de millora contínua (p.ex. recollida de bones pràctiques)
•
Definició d’una estratègia de comunicació per a la Transformació Digital
Implantació del model d’acompanyament definit
Adequació del model d’acompanyament per a la Generalitat i altres grans organismes públics

Indicadors de seguiment
• # ens transformats
• # treballadors públics certificats/formats
• Definició model d’acompanyament ens locals
• Adaptació model a la Generalitat

• Models alternatius al territori no unificats
• Implicació del sector privat
• Resistència al canvi

Dependències
•
•
•

Cost estimat

Priorització

Esforç Esperat
IN.AD.LE5.03: Protocol i normes
tècniques de construcció d’aplicacions (...)
IN.AD.LE4.01: Ordenació d’un Sistema
d’APC per la Transformació Digital (...)
Infraestructures (cal tenir bona
connectivitat al territori) (...)

Baix

Mig

X
Alt

3,3 M€
Retorn Esperat
Baix

Mig

X
Alt
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2. Iniciatives: Administració Digital – Transformació de
3l’organització i de la funció pública (6/7)
INICIATIVA IN.AD.LE2.04 – Crear un ecosistema d’innovació per definir i implementar la innovació en matèria de gestió pública

Línia estratègica

• Transformació de l’organització i de la funció pública
•

Objectius
estratègics
associats

•
•

OE.AD.14: Incorporar en el disseny als ciutadans, entitats i
empreses (...)
OE.AD.11: Orientar l’Administració a la gestió de les dades,
centrant-se en la seva obtenció, qualitat, protecció (...)
OE.AD.13: Desenvolupar models organitzatius amb equips
multidisciplinaris i inter-administratius (...)

Administració
Digital

Fites / Productes
•
•

•

• # prototipus i proves de concepte realitzats
• # de propostes i idees de la xarxa d’innovadors
• # iniciatives desenvolupades amb Start-ups

Calendari

Consorci AOC i
Generalitat de
Catalunya

01/2019
12/2023

Riscos identificats

Anàlisi i definició dels espais d’innovació dins de les pròpies APC (p.ex la xarxa
d’innovadors públics INNOGENT, incubadora d'idees, laboratori d’innovació, nous serveis i
modalitats de prestació, etc.)(01/2019)
Creació d’un espai d’innovació en la gestió pública (incl. la digitalització de l’APC) per a
experimentar, provar i validar nous serveis modalitats de prestació innovadores integrant-se
amb la xarxa existent a nivell europeu (06/2019)
• Identificació i pilot de les experiències de digitalització referents al sector públic i
privat (p.ex. convenis de fundacions de salut i recerca)
• Col·laboració amb l’ecosistema de Start-Ups per a definir nous serveis públics
innovadors (12/2019)
Implantació de l’ecosistema d’innovació

Indicadors de seguiment

Ens
Responsable

Grup de Treball

• Dificultats de la governança entre les
administracions implicades

Dependències
• IN.AD.LE3.03: Construir repositoris
comuns (...)
• IN.AD.LE4.01: Sistema Català
d’Administració Pública (…)
• IN.AD.LE5.04: Detecció i implementació
tecnologia disruptiva (...)

Cost estimat

Priorització

Esforç Esperat
0,4 M€
0,5 M€ per a
finançar Start-Ups

Baix

X
Mig

Alt

Retorn Esperat
Baix

X
Mig

Alt
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2. Iniciatives: Administració Digital – Transformació de
3l’organització i de la funció pública (7/7)
INICIATIVA IN.AD.LE2.05 – Dissenyar i implantar un sistema d’avaluació dels resultats de les polítiques públiques en base a evidències

Línia estratègica

• Transformació de l’organització i de la funció pública
•

Objectius
estratègics
associats

•

OE.AD.11: Orientar l’Administració a la gestió de les dades,
centrant-se en la seva obtenció, qualitat, protecció, conservació,
intercanvi i integració, anàlisi i publicació
OE.AD.14: Incorporar en els processos de presa de decisions, el
coneixement així com les evidències científiques aportades per
l’Administració (...)

Ens
Responsable
Generalitat de
Catalunya i
administració
local

Grup de Treball
Administració
Digital

Fites / Productes

Calendari
01/201912/2023

Riscos identificats

• Definició del lideratge d’una institució o Observatori de caràcter transversal
encarregada de posar focus en les preguntes que es volen contestar tenint en compte
la diversitat d’administracions i de realitats del territori

• Cultura política poc orientada a la dada.

• Definició dels nous rols i responsabilitats professionals entorn als processos
d'analítica avançada i la seva vinculació amb les diferents APC

• Superar la barrera dels sitges de dades

• Disseny funcional de la plataforma o infraestructura analítica sobre els resultats de les
polítiques públiques

• Pocs perfils qualificats i molt demandats en torn
al món de l´analítica avançada

• Construcció de la plataforma o infraestructura analítica

• Encaix dels nous perfils en les organitzacions
públiques

• Implantació de la plataforma i desplegament
Indicadors de seguiment

• Incapacitat per fer les preguntes correctes
• Manca de dades amb valor real

Dependències

Cost estimat

Priorització

Esforç Esperat
• # de polítiques públiques dissenyades segons
el model basat en l´evidència

• IN.AD.LE3.01: Governança de les
dades (...)
• IN.AD.LE3.03: Construir repositoris
comuns (...)

Baix

Mig

X
Alt

3 M€
Retorn Esperat
Baix

Mig

X
Alt
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2. Iniciatives: Administració Digital – Gestió i govern de dades i
3documents electrònics (1/6)
INICIATIVA IN.AD.LE3.01 – Definir i estructurar la governança de la gestió de les dades

Línia estratègica

• Gestió i govern de dades i documents electrònics
•

Objectius
estratègics
associats

•

OE.AD.01: Apoderar a ciutadans, entitats i empreses en la seva
relació amb l’Administració (presa de decisions, control de dades
pròpies i públiques, interaccions, etc.)
OE.AD.02: Incorporar en els processos de presa de decisions, el
coneixement així com les evidències científiques aportades per
l’Administració i altres ens qualificats (universitats, etc.)

Fites / Productes

Ens
Responsable

Calendari

Administració
Digital

Generalitat de
Catalunya

05/2017 –
12/2018

Riscos identificats

• Definició d’una estratègia de dades en 3 dimensions: organització, processos i persones. Inclou la
definició del perímetre de dades i com s’aterra a tots els nivells de les APC, així com les directrius d’ús,
qualitat i conservació de les mateixes:
• Possibilitat que les administracions puguin utilitzar les dades tant per sincronitzar processos com
per treure evidències de les polítiques públiques (05/17 – 12/17)
• Definició conceptual de la figura de l’Administrador de Dades de les APC
• Definició dels nivells d’administració de dades: país (registres primaris); administració estatal i
Administració local, relacions entre elles i delimitació d’aquestes figures respecte al responsable TIC
i els responsables de la transformació (01/18 – 06/18)
• Definició d’estàndards de dades
• Pla d’implantació per a cadascun dels nivells administratius (06/18 – 12/18)

Indicadors de seguiment

Grup de Treball

Dependències

• Nova estructura i forma de treballar
• Equilibri entre les 3 figures: dades, TIC i
transformació
• Necessitat d’incorporar capacitats no disponibles
• Biaix sobre la protecció de dades
• Cultura organitzativa de sitges i de no compartició
de dades
• Posada en marxa del reglament europeu de
protecció de dades
Cost estimat

• % d’administracions que han incorporat el seu
Administrador de Dades
• Estàndards de dades publicats
• Grau d’implantació dels estàndards en cada
administració

Priorització

Esforç Esperat
Baix
• Cap dependència detectada

Alt

0,6 M€
Retorn Esperat
Baix

Iniciativa clau definida per aquest àmbit

X
Mig

Mig

X
Alt
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2. Iniciatives: Administració Digital – Gestió i govern de dades i
3documents electrònics (2/6)
INICIATIVA IN.AD.LE3.02 – Obrir i promoure l’ús de les principals bases de dades de les APC

Línia estratègica

• Gestió i govern de dades i documents electrònics
•

Objectius
estratègics
associats

•

OE.AD.04: Generar fonts públiques de dades i posar-les a
disposició de la recerca i la iniciativa privada
OE.AD.11: Orientar l’Administració a la gestió de les dades,
centrant-se en la seva obtenció, qualitat, protecció, conservació,
intercanvi i integració, anàlisi i publicació

Grup de Treball

Ens
Responsable

Calendari

Administració
Digital

Generalitat de
Catalunya

Definició:
09/17 -03/2019
Implementació
04/19-04/22

Fites / Productes
•
•
•
•
•
•
•
•

Riscos identificats

Identificació de Datasets rellevants de les APC i avaluació de l’estat d’obertura de dades
Elaboració d’una estratègia de país sobre dades obertes a les APC
Establiment del portal de Transparència de Catalunya com el portal principal de Catalunya que
contingui tots els Datasets publicats
Elaboració d’una planificació d’obertura de dades no publicades i de millora de la qualitat de les
dades publicades
Creació d’aplicacions de visualització o explotació de les dades obertes dins de la pròpia
Administració
Desenvolupament d’aplicacions o solucions (API’s corporatiu, SAS, etc.)
Capacitació de nous perfils amb habilitats per gestió i tractament de les dades
Implantació de les solucions definides

Indicadors de seguiment
• # d’elements del catàleg principal de Transparència
Catalunya (incloent Datasets carregats i enllaços)
• # de Datasets carregats al portal de Transparència
Catalunya
• # d’aplicacions internes de l’Administració que
utilitzen les dades obertes
• # d'estàndards implementats
• Ús dels Datasets

• Esforç necessari en relació a la gestió eficient de
les dades.
• Coordinació dels diversos actors (ens locals,
diputacions, etc.)
• Costos econòmics d’implementació derivats per
a cada administració

Dependències

Cost estimat

Priorització

Esforç Esperat
• IN.AD.LE3.03: Compartir dades entre les
APC (...)
• IN.AD.LE5.01: Adoptar criteris
d'interoperabilitat (...)

Baix

X
Mig

Alt

1 M€

Retorn Esperat
Baix

Mig

X
Alt
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2. Iniciatives: Administració Digital – Gestió i govern de dades i
3documents electrònics (3/6)
INICIATIVA IN.AD.LE3.03 – Compartir les dades entre les APC i garantir la seva traçabilitat per part dels seus propietaris (1/2)

Línia estratègica

• Gestió i govern de dades i documents electrònics
•

Objectius
estratègics
associats

•

OE.AD.11: Orientar l’Administració a la gestió de les dades,
centrant-se en la seva obtenció, qualitat, protecció, conservació,
intercanvi i integració, anàlisi i publicació
OE.AD.07: Garantir a ciutadans, entitats i empreses l’accés i el
control global de les seves dades i interaccions amb
l’Administració

Grup de Treball

Ens
Responsable

Calendari

Administració
Digital

Generalitat de
Catalunya

01/2018 –
12/2022

Fites / Productes

Riscos identificats

• Disseny conceptual del futur HUB d’integració de dades (eina de Master Data
Management) aprofitant l’experiència d’altres projectes similars (01/18 – 06/18)
• Anàlisi funcional dels diferents models de gestió de dades mestres resultants
(integració, substitució, automàtica, pendent de qualificació,...) (07/18 - 12/18)
• Desplegament tecnològic per projectes a bases de dades, directoris i registres
d’empreses actuals (RADAE) (01/19 – 12/20), entitats (06/18 – 12/20) i persones físiques
(07/18 – 12/20)
• Integració amb els registres primaris del país (01/19 – 12/22)
• Disseny i implantació de l’estany de dades (informació no estructurada)
Indicadors de seguiment
•
•
•
•

Disseny conceptual del HUB
Anàlisi funcional
# projectes desplegats
% del nombre de registres, bases de dades i
directoris integrats (RBDD) per cada àmbit
• % de RBDD eliminats per redundància

• Complexitat de registres, bases de dades i
directoris amb informació en totes les
administracions
• Federació real de dades interadministratives
• Garantir el doble flux: accés a les dades i
actualització per part dels seus propietaris
• Concepte de “propietari” de les dades en comptes
d’acceptar que es custodien

Dependències

Cost estimat

Priorització

Esforç Esperat
10 M€ euros
•

IN.AD.LE3. 01Definir i estructurar la forma de
governança de les dades (...)

2-3 M€ / any de
manteniment
anual

Baix

Mig

X
Alt

Retorn Esperat
Baix

Mig

X
Alt
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2. Iniciatives: Administració Digital – Gestió i govern de dades i
3documents electrònics (4/6)
INICIATIVA IN.AD.LE3.03 – Compartir les dades entre les APC i garantir la seva traçabilitat per part dels seus propietaris (2/2)

Annex
• Permetre que l’Administració tingui un coneixement determinat dels ciutadans (prèvia autorització) i poder potenciar així la proactivitat de
l’Administració i un model “Once Only” (concepte desenvolupat en l’enfocament de la Comissió Europea). Disponibilitat de totes les dades del
ciutadà/entitat/empresa per a les administracions per no haver-les de sol·licitar més d’un cop
• Inclou:

• Construcció un repositori comú de dades de l'activitat empresarial, alimentat per les APC i accessible tant per tant aquestes com empreses i
ciutadans
• Ampliació el model cap a les dades de les persones físiques i les entitats
• Sincronització amb els registres primaris del país en cada moment
• Establiment d’agents empresarials com a propietaris d'informació. Problemes amb les dades posicions empresa com funcional. Alinea la qualitat
de les dades amb mesures de negoci i l'acceptació. Elimina de la propietat del conflicte/dades empresarials. Assegura que les dades es
gestiona per separat de les aplicacions. Gestió del canvi per incloure dades s'expandeix. Exigeix seguiment i mesura

Comentaris addicionals

• Cal tenir en compte que el propietari de les dades és el ciutadà i que ha de poder consultar de quines dades seves disposa l’Administració
• Caràcter interadministratiu de la iniciativa. – (Diputació de Barcelona)
• Tenir en compte que aquesta iniciativa ja s'està definint en l’àmbit d’empresa. En l'àmbit de la FUE ja s’està treballant el once only.– (Departament
d'Empresa)
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2. Iniciatives: Administració Digital – Gestió i govern de dades i
3documents electrònics (5/6)
INICIATIVA IN.AD.LE3.04 – Definir mecanismes de classificació, ús i preservació dels documents digitals de totes les APC

Línia estratègica

Objectius
estratègics
associats

•

•

Gestió i govern de dades i documents electrònics

OE.AD.11: Orientar l’Administració a la gestió de les dades, centrantse en la seva obtenció, qualitat, protecció, conservació, intercanvi i
integració, anàlisi i publicació

Grup de Treball

Ens
Responsable

Calendari

Administració
Digital

Generalitat de
Catalunya

10/2016-12/2018

Fites / Productes

Riscos identificats

• Definició d’estàndards i normes tècniques de gestió documental (Quadre de classificació,
esquemes de metadades, tipologies documentals, digitalització segura de documents,
formats, etc). Vinculació de la classificació documental al catàleg de procediments
administratius
•
e Impuls i aplicació de les taules d’accés i avaluació documental
• Oferiment dels requeriments als portals de transparència per facilitar l’accés a la
documentació i possibilitar la interoperabilitat entre ells
• Desenvolupament d’una capa semàntica que permeti la recuperació de la informació
continguda en els documents
• Implantació de l’ús de repositoris digitals segurs per a la preservació i gestió de la
documentació en fase de vigència i històrica

Indicadors de seguiment
•

# d’ens amb repositori/s digital implantat

•

% sèries documentals avaluades i % de taules
d’avaluació aplicades

•

% d’informació disponible al portal transparència

•

# d’estàndards elaborats

•

Diversitat d’administracions amb diferents models
organitzatius i d’informació.

•

Dependència i obsolescència tecnològica

•

Necessitat d’adequar perfils professionals a les
noves exigències

Dependències

Cost estimat

Priorització
Esforç Esperat

• IN.AD.LE3.03: Construir repositoris (...)
• IN.AD.LE5.01: Adoptar criteris
interoperabilitat (...)
• IN.AD.LE3.05: Expandir digitalització
(...)

Baix

X
Mig

Alt

0,2 M€

Retorn Esperat
X
Baix

Mig

Alt
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2. Iniciatives: Administració Digital – Gestió i govern de dades i
3documents electrònics (6/6)
INICIATIVA IN.AD.LE3.05 – Expandir la digitalització de fonts documentals

Línia estratègica

Objectius
estratègics
associats

• Gestió i govern de les dades i documents electrònics

•

OE.AD.07: Garantir a ciutadans, entitats i empreses l’accés i el
control global de les seves dades i interaccions amb
l’Administració

Grup de Treball

Ens
Responsable

Calendari

Administració
Digital

Direcció General
d’Arxius

01/202212/2023

Fites / Productes
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actualització de la guia de digitalització per als suports analògics (01/2022-08/2022)
Millora la qualitat de les descripcions per adequar-los a la millor eficàcia i compatibilitat amb els motors de cerca
de les xarxes informàtiques
Confecció de data sets de dades de documents digitalitzats
Promoció de plans de digitalització a nivell nacional (2022)
Establiment de línies específiques de subvenció per la digitalització de fons documentals (textuals, sonors,
audiovisuals, fotogràfic…).
Disposició de repositoris digitals segurs per a la preservació i gestió de la documentació històrica (2022-2023)
Incentius pel domini públic voluntari (05/2022- 09/2022)
Disseny i construcció del portal d’arxius de Catalunya (2022-2023)
Incentius per la incorporació de continguts digitals als portals europeus (Europeana; Portal d’Arxius Europeus…)

Indicadors de seguiment
•
•
•
•
•
•

Riscos identificats

# de documents digitalitzats anualment en el marc del Sistema
d’Arxius de Catalunya o en el conjunt de centres que promouen
la digitalització de fons i documents
Presentació guia de digitalització i actualització de versions
Nombre data sets elaborats
% ens que s’acullen als plans de digitalització.
Publicació i entrada en funcionament portal arxius catalans
Nombre d’arxius participants del portal d’arxius de Catalunya i/o
portals europeus i documents publicats

• Gestió dels drets de propietat intel·lectual i drets
d’autor
• Obsolescència tecnològica de l’actual
equipament i formats.
• Diversitat i complexitat de formats (audiovisual,
plànols, etc...)
• Requeriment de tractament i descripció prèvia
• Diversos nivells de qualitat de descripció dels
documents

Dependències

Cost estimat

Priorització

Esforç Esperat
• IN.AD.LE3.04: Definir mecanismes
classificació (...)
• IN.AD.LE3.03: Construir repositoris (...)
• IN.AD.LE5.02: Adoptar criteris
interoperabilitat (...)

Baix

X
Mig

Alt

1 M€
Retorn Esperat
Baix

Mig

X
Alt
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2. Iniciatives: Administració Digital – Co-Governabilitat de la
3Transformació Digital (1/4)
INICIATIVA IN.AD.LE4.01 – Actuar a nivell normatiu i legislatiu per crear i ordenar els òrgans de govern que pilotin el
Sistema Català d’Administració Pública Digital incloent l’ens que impulsi la Transformació Digital de les APC
Línia estratègica

Objectius
estratègics
associats

• Co-Governabilitat de la Transformació Digital
•
•
•
•

OE.AD.16: Garantir la existència d’organitzacions (...)
OE.AD.17: Construir un Sistema d’APC (...)
OE.AD.19: Reduir la càrrega de regulacions (...)
OE.AD.05: Generar confiança en l’entorn digital (...)

Grup de Treball

Ens
Responsable

Calendari

Administració
Digital

Signants del
PNSD (conveni)

05/2017–
12/2020

Fites / Productes

Riscos identificats

• Creació d’un òrgan provisional de Governança del PNSD que contempli els
nivells estratègic i operatiu (05/17)
• Promulgació d’una Llei d’Ordenació del Sistema d’Administració Digital de
Catalunya (perímetre de les lleis 29/2010, 26/2010 i 16/2015)
• Creació de l’òrgan director de l’Administració Digital de Catalunya (integrat pels
signants del conveni derivat del PNSD)
• Creació dels ens instrumentals necessaris (definit(s) en la Llei)
• Assignació de projectes del PNSD als ens instrumentals
• Definició de catàleg de serveis dels ens instrumentals
Indicadors de seguiment

Dependències

•
•
•
•

Manca de lideratge polític
Manca de consens parlamentari
Implicació col·legiada dels signants del PNSD
Necessitat d’alineament a nivell directiu en aquest
projecte
• Definició del perímetre dels drets i deures de la
ciutadania envers a l’AD
• Encaix amb els ens actuals en eixos de negoci i
tecnològics (especialment amb CTTI)
Cost estimat

Priorització

Esforç Esperat
•
•
•
•
•

Aprovació de la Llei
Creació dels òrgans i ens definits a la Llei
Definició de funcions de l’ens transversal
Definició del catàleg de serveis
Formació del Grup de Treball

Baix
• Cap dependència detectada

Alt

0,1 M€
Retorn Esperat
Baix

Iniciativa clau definida per aquest àmbit

X
Mig

Mig

X
Alt
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2. Iniciatives: Administració Digital – Co-Governabilitat de la
3Transformació Digital (2/4)
INICIATIVA IN.AD.LE4.02 – Redactar la Carta de Drets i Deures de la ciutadania envers a l’Administració Digital

Línia estratègica

• Co-Governabilitat de la Transformació Digital
•

Objectius
estratègics
associats

•
•

OE.AD.01: Apoderar a ciutadans, entitats i empreses en la seva
relació amb l’Administració (...)
OE.AD.07: Garantir a ciutadans, entitats i empreses l’accés i el control
global de les seves dades i interaccions amb l’APC
OE.AD.05: Generar confiança en l’entorn digital, especialment en la
gestió per part de l’Administració (...)

Fites / Productes

Grup de Treball

Ens
Responsable

Calendari

Administració
Digital

Consorci AOC i
Generalitat de
Catalunya

09/2017 04/2018

Riscos identificats

• Formació del Grup de Treball per a la Redacció de la Carta de Drets i Deures de la
ciutadania envers a l’Administració Digital (09/17)
• Delimitació del perímetre inclòs dins de la Carta (accés a serveis, gestió de dades,
ciberseguretat...) (09/17)
• Licitació de servei d’Oficina Tècnica per a la coordinació i redacció de la Carta de Drets
i Deures (10/17)
• Producció de la Carta de Drets i Deures (03/18)

• Definició del perímetre dels drets i deures de la
ciutadania envers a l’AD
• Coherència amb les diferents normatives aplicables
en cada àmbit de l’Administració Digital (accés a
serveis, gestió de dades, ciberseguretat, etc.)

• Publicació de la Carta de Drets i Deures (04/18)
Indicadors de seguiment

Dependències

Cost estimat

Priorització

Esforç Esperat
• Formació del Grup de Treball
• Redacció de la Carta de Drets i deures

• IN.AD.LE4.01: Sistema Català
d’Administració Pública Digital (…)

X
Baix

Mig

Alt

0,1 M€
Retorn Esperat
Baix

X
Mig

Alt
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2. Iniciatives: Administració Digital – Co-Governabilitat de la
3Transformació Digital (3/4)
INICIATIVA IN.AD.LE4.03– Definir i implantar un programa d’avaluació i millora contínua de la Transformació Digital de les APC

Línia estratègica

• Co-Governabilitat de la Transformació Digital
•

Objectius
estratègics
associats

•
•

OE.AD.02: Incorporar en els processos de presa de decisions el
coneixement així com les evidències científiques (…)
OE.AD.02: Generar confiança en l’entorn digital, especialment en la
gestió per part de l’Administració, de forma segura, precisa i efectiva
OE.AD.16: Garantir l’existència d’organitzacions que vetllin (…) per a
la Transformació Digital

Grup de Treball

Ens
Responsable

Calendari

Administració
Digital

Consorci AOC i
Generalitat de
Catalunya

01/2019 04/2020

Fites / Productes
•
•

•

Definició d’indicadors estratègics que permetin mesurar el resultat social de la Transformació Digital tant per la
ciutadania com en matèria de gestió, organització i cultura de l’Administració. Inclou definició de models
d’informes comparatius dels indicadors estratègics
Promoció de les accions necessàries per a la mesura del resultat social en diferents àmbits:
• Definició / assumpció de metodologia per a mesurar la presència i influència a les xarxes socials i internet de
les APC, així com el nivell de coneixement dels serveis públics per part de la ciutadania
• Publicació en format de dades obertes la informació dels indicadors estratègics, amb dades anonimitzades
però amb un alt nivell de detall per a facilitar l’anàlisi i els estudis comparatius
• Elaborar i mantenir un inventari dels serveis públics digitals obligatoris de totes les AAPP
• Recollir la informació de base dels registres d’entrada i sortida de les AAPP, anonimitzada i consolidada per a
finalitats estadístiques per a mesurar el nivell de digitalització (mostreig o dependència HUB de dades)
Implantació del programa d’avaluació i millora contínua de la implantació de la Transformació Digital

Indicadors de seguiment
•
•
•

•

Riscos identificats

# d’indicadors estratègics de resultat social de la
Transformació Digital identificats
Definició de metodologia per a la mesura de
presència i influència de les APC
Publicació de dades relatives als indicadors
estratègics
# serveis inclosos a l'inventari de serveis digitals de
les APC

• Manca de cultura d’avaluació a les APC, tant a
nivell tècnic com a nivell polític

Dependències

Cost estimat

Priorització

Esforç Esperat
• IN.AD.LE3.03: Compartir les dades
entre les APC (...)

Baix

X
Mig

Alt

0,1 M€
Retorn Esperat
Baix

X
Mig

Alt
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2. Iniciatives: Administració Digital – Co-Governabilitat de la
3Transformació Digital (4/4)
INICIATIVA IN.AD.LE4.04 – Orientar les APC a la gestió per casos en aquells serveis públics d’alta complexitat

Línia estratègica

Objectius
estratègics
associats

• Co-Governabilitat de la Transformació Digital
•
•
•

OE.AD.12: Transformar el model de gestió de l’Administració(...)
OE.AD.13: Desenvolupar models organitzatius amb equips
multidisciplinaris i inter-administratius que prestin un servei integral i
proactiu
OE.AD.09: Oferir serveis personalitzats i de forma proactiva a
ciutadans, entitats i empreses (...)

Grup de Treball

Ens
Responsable

Calendari

Administració
Digital

Consorci AOC i
Generalitat de
Catalunya

01/2021 04/2022

Fites / Productes

Riscos identificats

• Definició de l’inventari dels serveis que requereixen d’una actuació multiadministració i multi-disciplinar, especialment en serveis finalistes (05/2021)
• Desenvolupament de la metodologia de case management que permeti a les
administracions assignar sistemàticament grups de treball per prestar serveis que
responguin a les necessitats identificades
• Implantació de mecanismes de prestació conjunta del serveis (protocols,
convenis, encàrrecs de gestió, etc.)

Indicadors de seguiment

• Dificultats de la governança entre les
administracions implicades
• Marc jurídic per a l’acció conjunta i multidisciplinar
de les administracions

Dependències

Cost estimat

Esforç Esperat

• # serveis multi-administració i multi-disciplinars
identificats
• Definició de la metodologia de case
management
• % desplegament i ús dels serveis multiadministració i multi-disciplinars identificats

Priorització

• IN.AD.LE1.04: Definir un model de
relació, d’atenció i d’interacció centrat
en l’usuari, identificant serveis clau

Baix

X
Mig

Alt

1 M€
Retorn Esperat
Baix

X
Mig

Alt
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2. Iniciatives: Administració Digital – Transformació de la
3tecnologia (1/5)
INICIATIVA IN.AD.LE5.01 – Adoptar els criteris d'interoperabilitat definits pel marc normatiu

Línia estratègica

Objectius
estratègics
associats

• Transformació de la tecnologia
•
•

OE.AD.17: Construir un sistema d’APC de co-governança(...)
OE.AD.18: Promoure la integració de sistemes més enllà de la
interoperabilitat a tots els nivells de l’Administració, així com
l’explotació de les dades integrades amb Big Data
Fites / Productes

•
•
•
•
•
•
•
•

Grup de Treball

Ens
Responsable

Calendari

Administració
Digital

Consorci AOC i
Generalitat de
Catalunya

01/2018 –
12/2023

Riscos identificats

Establiment d’un equip de treball inter-administracions per a la interoperabilitat en el marc del PNSD
Anàlisi i avaluació dels criteris d’interoperabilitat necessaris a nivell tècnic, semàntic i organitzatiu dels serveis
TI per al compliment de les normes i directives d’interoperabilitat (Data Act: interoperabilitat, semàntica i glossari;
Comitè d’Interoperabilitat Europea)
Identificació dels estàndards i establiment dels nivells de semàntica per les APC
Desenvolupament normatiu per assegurar la incorporació dels criteris d’interoperabilitat per part de totes les
administracions
Elaboració de guies d'homogeneïtzació d’estructura (estàndards) interoperabilitat, semàntica i formats de les
dades (dimensió d’anàlisi proposada serveis)
Diagnosi de les APC respecte dels estàndards d’interoperabilitat definits (informes de tendència, etc.)
Simplificació de processos derivats de la millora d’interoperabilitat (simplificació de registres redundants, etc.)
Implantació i ús dels criteris d’interoperabilitat

Indicadors de seguiment

Dependències

• Esforç associat als canvis tecnològics i
comunicació
• Sistemes heretats amb mancances de
interoperabilitat
• Poca participació dels agents implicats

Cost estimat

Esforç Esperat

• Identificació d’estàndards
• Grau de compliment de la normativa sobre
interoperabilitat
• # de serveis interoperables

Priorització

Baix
•

Cap dependència detectada

Mig

X
Alt

0,2 M€
Retorn Esperat

Baix

Mig

X
Alt
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2. Iniciatives: Administració Digital – Transformació de la
3tecnologia (2/5)
INICIATIVA IN.AD.LE5.02 – Elaborar un catàleg de serveis al núvol tant de plataformes com d'aplicacions, així com un mapa d'interaccions
d'aplicacions i bases de dades
Línia estratègica

• Transformació de la Tecnologia
•

Objectius
estratègics
associats

•

OE.AD.19: Reduir la càrrega de regulacions i simplificar els
requisits dels àmbits d’identificació, d’accés (...)
OE.AD.17: Construir un sistema d’APC de co-governança on es
comparteixin i equilibrin instruments, estàndards i direcció
institucional i tècnica i objectius de mesura de forma autònoma al
cicle polític

Grup de Treball

Ens
Responsable

Calendari

Administració
Digital

Consorci AOC i
Generalitat de
Catalunya

05/2018 –
12/2023

Fites / Productes

Riscos identificats

•

Realització d’un inventari dels serveis en base a les necessitats de les APC

•

Anàlisi i recollida de les necessitats funcionals i anàlisi del gap

• Indefinició del prestador públic del servei

•

Anàlisi de la reutilització o transferibilitat de les solucions

• Maduresa del mercat a Catalunya

•

Selecció de les solucions susceptibles de ser compartides entre les APC

•

Dimensionament de la selecció realitzada (mida, volum, distribució territorial, etc)

• Disponibilitat d’infraestructures de xarxa per
connectar amb el servei

•

Desenvolupament de la solució definida1

• Solapaments amb serveis de les diputacions

•

Implantació de la solució definida1

Indicadors de seguiment

Dependències

Cost estimat

Priorització

Esforç Esperat
• # serveis del catàleg
• # nivell de computació generada
• # estalvis

•
•
•
•

IN.AD.LE1.02: Canals d’accés simplificats (...)
IN.AD.LE4.01Òrgans que pilotin
Transformació Digital (...)
Grup de treball d’Infraestructures
Grup de treball de Territori Intel·ligent

Baix

inclòs en les iniciatives del grup d’estratègia d’Infrastructures

Alt

0,8 M€
Retorn Esperat
Baix

1 Cost

X
Mig

Mig

X
Alt
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2. Iniciatives: Administració Digital – Transformació de la
3tecnologia (3/5)
INICIATIVA IN.AD.LE5.03 – Elaborar un protocol i normes tècniques de construcció d’aplicacions per a facilitar-ne la reutilització per les
APC
Línia estratègica

Objectius
estratègics
associats

• Transformació de la Tecnologia
•

OE.AD.17: Construir un sistema d’APC de co-governança on es
comparteixin i equilibrin instruments, estàndards i direcció
institucional i tècnica i objectius de mesura de forma autònoma al
cicle polític

Grup de Treball

Ens
Responsable

Calendari

Administració
Digital

Consorci AOC i
Generalitat de
Catalunya

05/2022 –
12/2023

Fites / Productes

Riscos identificats

•

Anàlisi dels criteris i estàndards recomanats per a la reutilització d’aplicacions (Comissió Europea:
PM2; Lifecycle i Agile)

•

Desenvolupament d’un equip de treball inter-administracions per a l’elaboració dels protocols per a
la construcció d’aplicacions reutilitzables

•

Definició dels criteris i estàndards necessaris per a la construcció d’aplicacions reutilitzables a partir
de l’aplicació de metodologies àgils (Scrum, Kanban, …) i que permetin una alta productivitat en el
desenvolupament d’aplicacions (ex: Grails)

•

Elaboració i implementació de protocols i normes tècniques amb estàndards per a la construcció
d’aplicacions reutilitzables senzills d’implementar i utilitzar (ex: intercanvi de dades via REST) i que
permetin la creació d’extensions (plugins) reutilitzables entre aplicacions

Indicadors de seguiment

• Resistència al canvi
• Formació en les noves metodologies de treball
• No existència de serveis de suport de productes
pensats per a la reutilització

Dependències

Cost estimat

Priorització

Esforç Esperat
• # aplicacions desplegades
• # tests implantats

•

IN.AD.LE5.01: Criteris d’interoperabilitat
comuns (…)

Baix

X
Mig

Alt

Retorn Esperat
X
Baix

Mig

Alt
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2. Iniciatives: Administració Digital – Transformació de la
3tecnologia (4/5)
INICIATIVA IN.AD.LE5.04 – Construir un servei de detecció i implementació d’oportunitats d’innovació a través de tecnologies disruptives

Línia estratègica

Objectius
estratègics
associats

• Transformació de la tecnologia
•

OE.AD.17: Construir un sistema d’APC de co-governança on es
comparteixin i equilibrin instruments, estàndards i direcció
institucional i tècnica i objectius de mesura de forma autònoma al
cicle polític

Grup de Treball

Ens
Responsable

Calendari

Administració
Digital

Consorci AOC i
Generalitat de
Catalunya

09/2019
12/2023

Fites / Productes

Riscos identificats

•

Definició d’un observatori de l’aplicació de les tecnologies disruptives al sector públic i privat (ex.
clustering de dades de tràmits) (01/2019)

•

Creació d’un laboratori de govern digital per a experimentar, provar i validar nous serveis
innovadors basats en tecnologies disruptives. Per exemple, automatitzar i integrar processos,
decisions i casos (BPM, DMN, CMMN, etc.); potenciar la transparència i el vot electrònic (Block
Chain, etc.) (06/2019)

•

Col·laboració amb l’ecosistema de Start-Ups per a desenvolupar nous serveis públics innovadors en
base a tecnologies disruptives (12/2022)

•

Implantació del servei d’oportunitats d’innovació integrant-se amb la xarxa d’innovació de
laboratoris públics i privats

Indicadors de seguiment

• Dificultats de la governança entre les
administracions implicades

Dependències

Cost estimat

Priorització

Esforç Esperat
• # prototipus i proves de concepte realitzats
• # iniciatives desenvolupades amb Start-ups

• IN.AD.LE2.04: Creació d’un Laboratori
d’Innovació (...)
• Grup de treball de Territori Intel·ligent

Baix

X
Mig

Alt

1,3 M€
Retorn Esperat
Baix

X
Mig

Alt
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2. Iniciatives: Administració Digital – Transformació de la
3tecnologia (5/5)
INICIATIVA IN.AD.LE5.05 – Definir una estratègia tecnològica per a articular un servei d’Analítica de Dades i Big Data

Línia estratègica

• Transformació de la tecnologia
•

Objectius
estratègics
associats

•
•

OE.AD.02: Incorporar en els processos de presa de decisions,el
coneixement (...)
OE.AD.09: Oferir serveis personalitzats i de forma proactiva a
ciutadans, entitats i empreses (...)
OE.AD.11:Orientar l’administració en la gestió de dades(...)

Grup de Treball

Ens
Responsable

Calendari

Administració
Digital

Generalitat de
Catalunya

09/2019 12/2023

Fites / Productes
•

Riscos identificats

L’estratègia ha de ser capaç de capaç de maximitzar les aplicacions en casos d’ús de
l’Administració Pública, d’acord amb els principis de governança de les dades definits a través de:
• Utilitzar i combinar grans conjunts de dades, estructurades, semiestructurades i desestructurades,
de fonts tant internes com externes per l'anàlisi dels serveis
• Ús de fluxos de dades entrants en temps real per l´anàlisi del serveis
• Desenvolupament i aplicació d'analítica avançada i algoritmes de Machine Learning i de
computació distribuïda per gestionar tasques complexes vinculades al processament de grans
volums de dades
• Ús innovador dels grans conjunts de dades existents pel desenvolupament de noves aplicacions
no relacionades amb les aplicacions d´origen

Indicadors de seguiment
• Número eines analítica de dades

• Utilització eines analítica de dades.
• Número d´algoritmes ML “incrustats” en
aplicatius transaccionals.
• Percepció del servei dels clients

• Manca d'alineament organitzatiu
• Baixa maduresa organitzativa: poca col·laboració
entre departaments, escassa orientació a les
demandes ciutadanes
• Manca de capacitats instal·lades
• Incapacitat per generar confiança ciutadana en la
garantia del respecte als drets fonamentals

Dependències

Cost estimat

Priorització

Esforç Esperat
• IN. AD.LE3.01: Definir i estructurar
forma de governança i gestió de les
dades
• IN.AD.LE3.03: Compartir les dades
entre les APC (...)

Baix

Mig

X
Alt

20 M€
Retorn Esperat
Baix

Mig

X
Alt
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32. Iniciatives: Internet Industrial
A continuació, es presenten el conjunt d’iniciatives de l’àmbit d’Internet Industrial ordenades per línia estratègica:
Línia estratègica

Codi iniciativa

Nom iniciativa

IN.II.LE1.01

Impulsar les infraestructures industrials vinculades a la indústria 4.0

IN.II.LE1.02

Acompanyar i donar suport a l’R+D+i per superar els reptes de la indústria 4.0

IN.II.LE1.03

Impulsar un programa de digitalització per a pimes

IN.II.LE2.01

Col·laborar a nivell internacional i captar inversió estrangera en l’àmbit de la indústria 4.0

IN.II.LE2.02

Impulsar i participar activament en Fires i Congressos tecnològics de referència

IN.II.LE3.01

Impulsar plataformes empresarials de treball col·laboratiu en àmbits tecnològics

IN.II.LE3.02

Crear un grup de treball estable per avaluar l’impacte de la indústria 4.0 sobre el treball

IN.II.LE3.03

Desenvolupar l'economia col·laborativa per situar la nostra economia al capdavant de la
nova economia digital

LE.II.04

IN.II.LE4.01

Impulsar el programa STEMcat d’impuls de les vocacions tecnològiques

LE.II.05

IN.II.LE5.01

Impulsar el programa Catlabs d’impuls de la innovació social Digital

LE.II.06

IN.II.LE6.01

Impulsar el programa de recerca i innovació en tecnologies digitals avançades

LE.II.01

LE.II.02

LE.II.03

Iniciativa clau definida per aquest àmbit
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2. Iniciatives: Internet Industrial – Mecanismes d’impuls a la
3indústria 4.0 i la digitalització empresarial (1/3)
INICIATIVA IN.II.LE1.01 – Impulsar les infraestructures industrials vinculades a la indústria 4.0

Línia estratègica

Objectius
estratègics
associats

• Mecanismes d’impuls a la indústria 4.0 i la digitalització empresarial

•

OE.II.03: Desenvolupar serveis avançats de suport a l’empresa
per facilitar la digitalització

Grup de Treball

Ens
Responsable

Calendari

Internet Industrial

Generalitat de
Catalunya

09/2017 –
12/2020

Fites / Productes
•

•

•

Riscos identificats

Posada en marxa de la Plataforma Industrial 4.0 com un instrument adreçat a tots els
sectors industrials de Catalunya, així com un entorn col·laboratiu d'R+D+I que posicioni
Catalunya com un actor capdavanter de la nova Indústria 4.0 a Europa.
Crear un HUB d’impressió 3D. Impulsar un grup de treball amb l’objectiu de posar en
marxa un Catalunya com a hub internacional en tecnologia d’impressió 3D, una tecnologia
clau per al desenvolupament de la Indústria 4.0.
Creació d'un espai permanent demostratiu de les últimes tecnologies i aplicacions
(empreses i ecosistema) relacionades amb Indústria 4.0. mitjançant el projecte FACTORY
4.0 impulsat per Fira de Barcelona i amb d’altres institucions.

Indicadors de seguiment

• Aversió i poca adaptació al canvi per part de la
indústria. Rigidesa en els mitjans de producció
• Sectors especialitzats d’internet industrial
incipients

Dependències

Cost estimat

Priorització

Esforç Esperat
• # de usuaris de la plataforma industrial 4.0
• # d’actors col·laborant en HUB 3D
• # d’actors col·laborant en FACTORY 4.0

• IN.II.LE3.01: Impuls a plataformes
empresarials de treball col·laboratius en
àmbits tecnològics

Baix

Alt

6 M€
Retorn Esperat
Baix

Iniciativa clau definida per aquest àmbit

X
Mig

X
Mig

Alt
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2. Iniciatives: Internet Industrial – Mecanismes d’impuls a la
3indústria 4.0 i la digitalització empresarial (2/3)
INICIATIVA IN.II.LE1.02 – Acompanyar i donar suport a l’R+D+I per superar els reptes de la indústria 4.0

Línia estratègica

Objectius
estratègics
associats

• Mecanismes d’impuls a la indústria 4.0 i la digitalització empresarial
•

OE.II.03: Desenvolupar serveis avançats de suport a l’empresa
per facilitar la digitalització
• OE.II.01: Millorar la competitivitat de les empreses Economia
de país més innovadora i oberta a l’exterior

Grup de Treball

Ens
Responsable

Calendari

Internet Industrial

Generalitat de
Catalunya

01/2017 –
12/2020

Fites / Productes
•

Riscos identificats

Focalització dels instruments de suport a l’R+D+I per superar els reptes de la Indústria 4.0:
Comunitats RIS3CAT, Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental, Activitats
emergents, Cupons a la innovació, Co-inversió per a projectes d’innovació, Innovació amb start-ups i
línia de finançament per a projectes d’innovació oberta

•

Acompanyament de projectes d’indústria 4.0 en convocatòries europees: donar suport i
acompanyar a empreses i agents catalans per a l’estructuració de propostes i cerca de socis per a la
presentació de projectes europeus

•

Elaboració d’un mapa de capacitats tecnològiques 4.0: espai virtual que reculli les capacitats
tecnològiques dels agents acreditats TECNIO vinculades a la Indústria 4.0

•

Creació d'una eina de diagnosi que avaluï la maduresa tecnològica de les Pimes per tal d'assegurar
una transformació correcta cap a la Indústria 4.0

Indicadors de seguiment

• € inversió mobilitzada en les convocatòries
• # projectes H2020 aprovats en industria 4.0

• Índex d’Innovació i transferència tecnològica
millorables
• Deficient connexió universitat-empresa i manca
de cultura de cooperació entre les empreses i el
agents de R+D+i

Dependències
• IN.II.LE6.01: Impuls del programa de
recerca i innovació en tecnologies
digitals avançades
• IN.II.LE1.03: Impuls d’un programa de
digitalització per a pimes

Cost estimat

Priorització

Esforç Esperat
Baix

Mig

X
Alt

40 M€
Retorn Esperat
Baix

Mig

X
Alt
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2. Iniciatives: Internet Industrial – Mecanismes d’impuls a la
3indústria 4.0 i la digitalització empresarial (3/3)
INICIATIVA IN.II.LE1.03 – Impulsar un programa de digitalització per a pimes

Línia estratègica

Objectius
estratègics
associats

• Mecanismes d’impuls a la indústria 4.0 i la digitalització empresarial
•
•

OE.II.03: Desenvolupar serveis avançats de suport a l’empresa
per facilitar la digitalització
OE.II.05: Potenciar el lideratge de les administracions en el
desenvolupament de la digitalització empresarial a tot el territori

Grup de Treball

Ens
Responsable

Calendari

Internet Industrial

Generalitat de
Catalunya

01/2017 –
12/2020

Fites / Productes

Riscos identificats

•

Actuacions de difusió i sensibilització sobre digitalització: realització de jornades i tallers de
difusió i formació dirigides a PIMES i distribuïdes en el territori, on s’expliquin els avantatges associats
a l’aplicació de les TIC en l’empresa així com les oportunitats que genera la digitalització en els
diferents sectors

•

Assessorament i orientació a PIMES per digitalitzar-se: prestació d’un servei personalitzat
d’orientació i assessorament en digitalització, que inclourà un informe de recomanacions sobre quina
tipologia de productes i/o serveis TIC ajudarien al procés de digitalització de l’empresa

• Manca de consciència en els sectors
empresarials sobre la disrupció que provoca la
digitalització

•

Eines de suport a la implantació de projectes de digitalització en les PIMES: Ajuts en forma de
Cupons d’Innovació destinats a la implantació de solucions TIC a les empreses duts a terme per part
de proveïdors acreditats per part de la Generalitat de Catalunya

• Impuls públic pel desenvolupament de la
digitalització molt concentrat en la Generalitat

Indicadors de seguiment

• Punt de partida poc avançat en la digitalització de
molts dels sectors productius

Dependències

Cost estimat

Priorització

Esforç Esperat
• # accions sensibilització realitzades
• # empreses participants
• € d’inversió mobilitzada

• IN.II.LE1.02: Acompanyament i suport a
l’R+D+I per superar els reptes de la
indústria 4.0

X
Baix

Mig

Alt

3,5 M€
Retorn Esperat
Baix

X
Mig

Alt
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2. Iniciatives: Internet Industrial – Oportunitats internacionals i
3difusió en l’àmbit de la Industria 4.0 (1/2)
INICIATIVA IN.II.LE2.01 – Col·laborar a nivell internacional i captar inversió estrangera en l’àmbit de la industria 4.0

Línia estratègica

Objectius
estratègics
associats

• Oportunitats internacionals i difusió en l’àmbit de la Industria 4.0
•
•

OE.II.02: Generar ocupació més estable i d’alta qualificació.
Major benestar i cohesió social
OE.II.01: Millorar la competitivitat de les empreses Economia
de país més innovadora i oberta a l’exterior

Grup de Treball

Ens
Responsable

Calendari

Internet Industrial

Generalitat de
Catalunya

01/2018 –
12/2020

Fites / Productes
•

Riscos identificats

Captació inversió estrangera tractora per a la indústria 4.0: elaborar i implementar d’un pla
d’actuació específic per a la captació d’empreses estrangeres líders en l’àmbit de la indústria 4.0 que
tinguin una capacitat tractora sobre el teixit productiu local

•

Organització de missions tecnològiques: impulsar actuacions individuals o agrupades per donar un
suport integral a l’aprofitament de les oportunitats internacionals de la Indústria 4.0, col·laborant amb
empreses i agents estrangers

•

Col·laboració a nivell internacional per impulsar la indústria 4.0: participació a xarxes de les quals
Catalunya és membre, com per exemple, la Iniciativa Vanguard, els Quatre Motors per Europa i
Associats o l’Euroregió Pirineus-Mediterrani o dins del marc dels plans bilaterals que Catalunya té
signats amb diversos governs

•
•
•
•

• Poc capital inversor disposat a assumir riscos en
projectes empresarials intensius en coneixement
• Base d’empreses exportadores regulars
millorable
• Competència generada per altres regions
innovadores

Indicadors de seguiment

Dependències

# projectes d’inversió estrangera materialitzats
# de missions tecnològiques en I4.0
# empreses participants en les missions
Participació en trobades internacionals

• IN.II.LE2.02: Impuls i participació activa
en Fires i Congressos tecnològics de
referència
• IN.II.LE3.01: Impuls a plataformes
empresarials de treball col·laboratiu en
àmbits tecnològics

Cost estimat

Priorització

Esforç Esperat
X
Baix

Mig

Alt

Retorn Esperat
Baix

X
Mig

Alt
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2. Iniciatives: Internet Industrial – Oportunitats internacionals i
3difusió en l’àmbit de la Industria 4.0 (2/2)
INICIATIVA IN.II.LE2.02 – Impulsar i participar activament en Fires i Congressos tecnològics de referència

Línia estratègica

Objectius
estratègics
associats

• Oportunitats internacionals i difusió en l’àmbit de la Industria 4.0
•
•

OE.II.01: Millorar la competitivitat de les empreses Economia
de país més innovadora i oberta a l’exterior
OE.II.04: Desenvolupar una oferta local de serveis i solucions
digitals per a la industria connectada

Grup de Treball

Ens
Responsable

Calendari

Internet Industrial

Generalitat de
Catalunya

01/2017 –
12/2020

Fites / Productes
•

•

Riscos identificats

Impuls conjunt amb Fira de Barcelona pel desenvolupament de Fires i congressos
tecnològics de referència internacional i donar suport al teixit empresarial local per
participar en els mateixos: Mobile World Congress, Smart City Expo & World Congress, IoT
Solutions World Congress, In(3d)ustry, Blockchain World Forum & Expo, Sonar +D,
Barcelona Games World, etc
Recolzament a la realització de congressos i esdeveniments locals per a difondre la
indusria 4.0 i la digitalització empresarial em diferents sectors: Advanced Factories, Future
Industry Congress, Gamelab, BigData Congress, Eurecat Mobile Forum, IT Wordl Edu,
Catalonia Smart Drone Conference, Digital Juny, etc

Indicadors de seguiment

• Base d’empreses exportadores regulars
millorable
• Sectors especialitzats d’internet industrial
incipient
• Punt de partida poc avançat en la digitalització de
molts dels sectors productius

Dependències

Cost estimat

Priorització

Esforç Esperat
•
•
•
•

# de visitants i expositors en Fires
# d’empreses catalanes participats
€ volum de negoci potencial generat
# participants en congressos locals

• IN.II.LE2.01: Col·laboració a nivell
internacional i captació d’inversió
estrangera en l’àmbit de la industria 4.0

Baix

x
Alt

26 M€
Retorn Esperat
Baix

Iniciativa clau definida per aquest àmbit

Mig

Mig

X
Alt
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2. Iniciatives: Internet Industrial – Plataformes de treball
3col·laboratiu (1/3)
INICIATIVA IN.II.LE3.01 – Impulsar plataformes empresarials de treball col·laboratiu en àmbits tecnològics

Línia estratègica

• Plataformes de treball col·laboratiu
•

Objectius
estratègics
associats

•

OE.II.07: Crear mecanismes i plataformes de treball
col·laboratiu impulsades per l’Administració i liderades pel sector
privat
OE.II.04: Desenvolupar una oferta local de serveis i solucions
digitals per a la industria connectada

Grup de Treball

Ens
Responsable

Calendari

Internet Industrial

Generalitat de
Catalunya

01/2017 –
12/2020

Fites / Productes

Riscos identificats

•

Potenciació i reforç d’iniciatives de treball col·laboratiu associats a diferents tecnologies
digitals ja en marxa actualment: Centre d'Excel·lència en Big Data (BigData), Catalonia IoT Alliance
(internet de les coses) i Catalonia Smart Drones (Drones)

•

Impuls de noves iniciatives de treball col·laboratiu associades a tecnologies digitals clau per al
desenvolupament tecnològic i empresarial: Visió per Computador, Robòtica, Blockchain, etc

•

Impuls del Fòrum del Vehicle Connectat i Conducció Autònoma: que té com a objectiu potenciar
Catalunya com a Living Lab de referència a Europa en aquesta matèria

•

Promoció el desenvolupament de projectes inter-clústers per afavorir el treball col·laboratiu entre
diferents clústers en l’àmbit de la Indústria 4.0

Indicadors de seguiment

• Falta de cooperació i lideratge empresarial per
abordar processos de digitalització sectorial
• Sectors especialitzats d’internet industrial
incipients

Dependències

Cost estimat

Priorització

Esforç Esperat
• # d’empreses participants en les diferents
plataformes empresarials
• # de projectes inter-cluster realitzats

•
•

IN.II.LE1.01: Impuls a les infraestructures
industrials vinculades a la indústria 4.0
IN.II.LE2.02: Impuls i participació activa
en Fires i Congressos tecnològics de
referència

Baix

x
Mig

Alt

8 M€
Retorn Esperat
Baix

Mig

X
Alt
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2. Iniciatives: Internet Industrial – Plataformes de treball
3col·laboratiu (2/3)
INICIATIVA IN.II.LE3.02 – Crear un grup de treball estable per avaluar l’impacte de la indústria 4.0 sobre el treball

Línia estratègica

Objectius
estratègics
associats

• Plataformes de treball col·laboratiu

•

OE.II.02: Generar ocupació més estable i d’alta qualificació.
Major benestar i cohesió social.

Grup de Treball

Ens
Responsable

Calendari

Internet Industrial

Generalitat de
Catalunya

01/2018 –
12/2020

Fites / Productes

Riscos identificats

•

Creació d’un grup de treball estable de seguiment (en el Consell Català de l’Empresa) per avaluar
els impactes laborals i en l’ocupació de la Indústria 4.0 en els diferents sectors econòmics, així com
per poder preveure i adoptar mesures de transició no traumàtica pels treballadors d’acord amb les
seves necessitats de formació i els seus perfils professionals

•

Estudi de l’impacte de la indústria 4.0 a nivell laboral en nombre de llocs de feina, en la qualitat de
l’ocupació, en la incidència específica per col·lectius, en la seguretat i salut dels treballadors, en les
necessitats de formació o en el finançament públic, i en especial en la sostenibilitat del sistema de la
Seguretat Social

•

Estudi amb especial èmfasi a l’impacte de la impressió 3D a nivell sectorial i els potencials
canvis al sector de la logística

Indicadors de seguiment

• Posada en marxa del grup de treball
• # Informes o estudis publicats

• Capacitació de la força de treball per abordar la
nova revolució digital. Necessitat de nous perfils
professionals

Dependències
• IN.II.LE4.01: Impuls del programa
STEMcat d’impuls de les vocacions
tecnològiques
• IN.II.LE5.01: Impuls del programa
Catlabs d’impuls de la innovació social
digital

Cost estimat

Priorització

Esforç Esperat
X
Baix

Mig

Alt

0,2 M€
Retorn Esperat
X
Baix

Mig

Alt
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2. Iniciatives: Internet Industrial – Plataformes de treball
3col·laboratiu (3/3)
INICIATIVA IN.II.LE3.03 – Desenvolupar l'economia col·laborativa per situar la nostra economia al capdavant de la nova economia digital

Línia estratègica

• Plataformes de treball col·laboratiu
•

Objectius
estratègics
associats

•

OE.II.07: Crear mecanismes i plataformes de treball
col·laboratiu impulsades per l’Administració i liderades pel sector
privat
OE.II.08: Reforçar el potencial existent al territori en matèria
d’innovació digital, social i col·laborativa

Grup de Treball

Ens
Responsable

Calendari

Internet Industrial

Generalitat de
Catalunya

01/2017 –
12/2020

Fites / Productes
•
•
•
•
•

•
•
•

Riscos identificats

Informe de la Comissió Interdepartamental de l’Economia Col·laborativa creada per Acord de Govern del 5 d’abril del 2016
Proposta de marc regulador adequat per al desenvolupament de l’economia col·laborativa que potenciï els impactes positius i
mitigui els negatius
Caracterització de l'economia col·laborativa incorporant el nou rol del ciutadà agent productor.
Elaboració d’un codi de bones pràctiques, per establir pautes de bon comportament dels agents que intervenen en l’economia
col·laborativa
Establiment d’acords de col·laboració amb les plataformes digitals que connecten oferta i demanda

Acompanyament el desenvolupament de l'economia col·laborativa amb la finalitat de crear les condicions de confiança per al
desenvolupament i el creixement sostenible
Acompanyament als agents de l’economia social i solidaria en la introducció dels nous mecanismes de governança de
l’anomenat cooperativisme de plataforma
Creació d’un grup de treball per analitzar l’impacte de l’economia de plataforma. Incorporant l'anàlisi de la introducció de
tecnologies emergents com el blockchain

• Aversió i poca adaptació al canvi per part de la
indústria. Rigidesa en els mitjans de producció
• Falta de cooperació i lideratge empresarial per
abordar els processos de digitalització sectorial

Indicadors de seguiment

Dependències

Redacció de proposta de canvis normatiu
# signants del codi de bones pràctiques
# acords de col·laboració amb plataformes digitals
que connecten oferta i demanda
# oferta d'economia col·laborativa

• IN.II.LE3.01: Impuls de les plataformes
empresarials de treball col·laboratiu en
àmbits tecnològics
• IN.II.LE5.01: Impuls del programa
Catlabs d’impuls de la innovació social
digital

Cost estimat

Priorització

Esforç Esperat
X
Baix

Mig

Alt

0,2 M€
Retorn Esperat
Baix

x
Mig

Alt
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2. Iniciatives: Internet Industrial – Impuls de les vocacions
3tecnològiques
INICIATIVA IN.II.LE4.01 – Impulsar el programa STEMcat d’impuls de les vocacions tecnològiques

Línia estratègica

Objectius
estratègics
associats

• Impuls de les vocacions tecnològiques
•
•

OE.II.02: Generar ocupació més estable i d’alta qualificació.
Major benestar i cohesió social
OE.II.06: Adaptar els sistemes formatius per donar resposta a la
demanda de nous perfils professionals

Grup de Treball

Ens
Responsable

Calendari

Internet Industrial

Generalitat de
Catalunya

09/2017 –
08/2022

Fites / Productes

Riscos identificats

• Potenciació de la formació del professorat en els àmbits científics, tecnològics i
matemàtics
• Potenciació de les competències científiques, tecnològiques i matemàtiques entre
els estudiants de l’educació obligatòria i desenvolupar procediments per fer-ne
l’avaluació
• Encoratjament la participació de les empreses del sector a l’escola
• Promoció de la ciència, la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques a la societat,
fent especial èmfasi en les activitats adreçades a la comunitat educativa
Indicadors de seguiment

•
•
•
•

# alumnes participants
# professors participants
# escoles participants
# empreses participants

Iniciativa clau definida per aquest àmbit

• Adaptació insuficient dels sistemes formatius
cap a nous perfils relacionats amb la revolució
digital
• Manca de vocacions tecnològiques per generar
el talent necessari que impulsi aquesta
transformació

Dependències

Cost estimat

Esforç Esperat

• IN.II.LE3.02: Creació d’un grup de
treball estable per avaluar l’impacte de
la indústria 4.0 sobre el treball
• IN.II.LE5.01: Impuls del programa
Catlabs d’impuls de la innovació social
digital

Priorització

Baix

Mig

X
Alt

Retorn Esperat
Baix

Mig

X
Alt
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2. Iniciatives: Internet Industrial – Impuls de la innovació social
3digital al territori
INICIATIVA IN.II.LE5.01 – Impulsar el programa Catlabs d’impuls de la innovació social digital

Línia estratègica

Objectius
estratègics
associats

• Impuls de la innovació social digital al territori
•
•

OE.II.08: Reforçar el potencial existent al territori en matèria
d’innovació digital, social i col·laborativa
OE.II.05: Potenciar el lideratge de les administracions en el
desenvolupament de la digitalització empresarial a tot el territori

Grup de Treball

Ens
Responsable

Calendari

Internet Industrial

Generalitat de
Catalunya

05/2017 –
12/2020

Fites / Productes

Riscos identificats

• Identificació dels agents CatLabs i articulació de la xarxa catalana d’innovació
social digital i col·laborativa CatLabs
• Definició i promoció de la figura d’agent de dinamització de la innovació social
digital a escala local i realització de programes de formació al territori
• Dinamització de la participació dels agents de la xarxa CatLab en el sistema
d’innovació, fent especial incidència en els joves i les micropimes
• Impuls de projectes pilot que contribueixin als objectius de CatLabs i que es puguin
implementar a escala més gran
• Participació en projectes i xarxes internacionals d’innovació social digital
Indicadors de seguiment

• # agents participants a la xarxa
• # projectes impulsats

• Desequilibri territorial de la digitalització
• Impuls públic pel desenvolupament de la
digitalització molt concentrat en la Generalitat

Dependències

Cost estimat

Esforç Esperat

• IN.II.LE3.02: Creació d’un grup de
treball estable per avaluar l’impacte de
la indústria 4.0 sobre el treball
• IN.II.LE4.01: Impuls del programa
STEMcat d’impuls de les vocacions
tecnològiques

Priorització

X
Baix

Mig

Alt

0,8 M€
Retorn Esperat
Baix

X
Mig

Alt
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2. Iniciatives: Internet Industrial – Impuls de la recerca i
3innovació en tecnologies digitals avançades
INICIATIVA IN.II.LE6.01 – Impulsar el programa de recerca i innovació en tecnologies digitals avançades

Línia estratègica

Objectius
estratègics
associats

• Impuls de la recerca i innovació en tecnologies digitals avançades
•
•

OE.II.08: Reforçar el potencial existent al territori en matèria
d’innovació digital, social i col·laborativa
OE.II.04: Desenvolupar una oferta local de serveis i solucions
digitals per a la industria connectada

Grup de Treball

Ens
Responsable

Calendari

Internet Industrial

Generalitat de
Catalunya

05/2017 –
12/2020

Fites / Productes

Riscos identificats

• Coordinació dels centres i grups de recerca TIC de Catalunya per generar sinergies
i impulsar la generació de nou coneixement en l’àmbit de les tecnologies digitals
avançades
• Generació de projectes col·laboratius de recerca i innovació digital orientats a la
resolució de reptes de país i alineats amb els reptes de les estratègies de govern
SmartCAT i RIS3CAT
• Desplegament d’infraestructures experimentals (plataformes, laboratoris, entorns de
prova reals, pilots avançats) que permetin posicionar Catalunya com a hub
internacional en tecnologies digitals avançades

• Índex d’Innovació i transferència tecnològica
millorables
• Deficient connexió universitat-empresa i manca
de cultura de cooperació entre les empreses i el
agents de R+D+i

Indicadors de seguiment

Dependències

Cost estimat

Priorització

Esforç Esperat
• # centres i grups de recerca participants
• # empreses participants
• € d’inversió mobilitzada

• IN.II.LE1.02: Acompanyament i suport a
l’R+D+I per superar els reptes de la
indústria 4.0

Baix

Alt

11 M€
Retorn Esperat
Baix

Iniciativa clau definida per aquest àmbit

X
Mig

Mig

X
Alt
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32. Iniciatives: Estratègia d’Infraestructures
A continuació, es presenten el conjunt d’iniciatives de l’àmbit d’ Estratègia d’Infraestructures ordenades per línia estratègica:
Línia estratègica

LE.EI.01

LE.EI.02

LE.EI.03

LE.EI.04

Codi iniciativa

Nom iniciativa

IN.EI.LE1.01

Inventariar les infraestructures físiques existents de titularitat pública

IN.EI.LE1.02

Definir les prescripcions en la creació de noves infraestructures i assegurar la seva correcta aplicació

IN.EI.LE1.03

Determinar els criteris de desplegament

IN.EI.LE1.04

Definir una proposta de traçat temptatiu del desplegament d’infraestructures que permeti dotar a tots els
municipis catalans d’un punt de presencia (PdP)

IN.EI.LE1.05

Definir la proposta tècnica de desplegament d’infraestructures (fins el PdP)

IN.EI.LE1.06

Definir els plans estratègics municipals

IN.EI.LE1.07

Definir els plans de xarxes corporatives municipals

IN.EI.LE1.08

Implantar la proposta tècnica de desplegament d’infraestructures (fins el PdP)

IN.EI.LE1.09

Implantar els plans estratègics municipals

IN.EI.LE2.01

Analitzar les necessitats del servei de computació al núvol per part de les APC

IN.EI.LE2.02

Implantar la infraestructura que possibiliti oferir un servei de computació al núvol per a les APC

IN.EI.LE3.01

Definir el catàleg de productes i serveis sobre les infraestructures i xarxes públiques

IN.EI.LE3.02

Definir el model de gestió, manteniment i explotació de les infraestructures, xarxes públiques i serveis

IN.EI.LE3.03

Garantir la màxima cobertura de veu i dades en mobilitat a tot el territori

IN.EI.LE4.01

Identificar el marc normatiu aplicable al Pla Estratègic d'Infraestructures

IN.EI.LE4.02

Crear comissions de treball entre les diferents APC

Iniciativa clau definida per aquest àmbit

74

2. Iniciatives: Estratègia d’Infraestructures – Desenvolupament
3d’una infraestructura i xarxa pública d’alta capacitat basada en
fibra òptica a tots els municipis de Catalunya (1/10)
INICIATIVA IN.EI.LE1.01 – Inventariar les infraestructures físiques existents de titularitat pública

Línia estratègica

Objectius
estratègics
associats

•

Desenvolupament d’una infraestructura i xarxa pública d’alta capacitat basada en fibra òptica a tots els municipis de Catalunya

•

OE.EI.03: Promoure que les operadores de telecomunicacions
puguin oferir serveis d’alta capacitat en condicions competitives a tots
els municipis de Catalunya
OE.EI.08: Alinear polítiques entre les diferents Administracions
Públiques catalanes per el desplegament d’una infraestructura, xarxa
pública i serveis d’alta capacitat a tots els municipis de Catalunya

•

Grup de Treball

Ens
Responsable

Calendari

Estratègia
d’Infraestructures

Consorci Localret

01/2018
12/2023

Fites / Productes

Riscos identificats

•

Definició dels processos per coordinar l’obtenció i l’actualització de la informació vinculada
a les infraestructures físiques existents susceptibles d’incorporar xarxes de nova generació
titularitat de les diferents Administracions Públiques catalanes (01/2018-06/2018)

•

Determinació dels formats, el contingut i els atributs mínims de la informació a sol·licitar a
les Administracions Públiques catalanes. (01/2018-06/2018)

•

Gestió de l’obtenció de la informació (06/2018-06/2019)

•

Integració en una única base de dades comuna i homogènia tota la informació rebuda de les
diferents Administracions Públiques catalanes (06/2018-12/2019)

•

Seguiment rigorós d’actualització de la informació (12/2018-12/2023)

Indicadors de seguiment

• Nombre elevat d’entitats a coordinar
• Administracions Públiques catalanes amb
informació no documentada, no digitalitzada i /o
no homogènia

Dependències

Cost estimat

Priorització

Esforç Esperat
• # d’entitats públiques inventariades
• Metres lineals d’infraestructura inventariada

• IN.EI.LE4.01: Identificar el marc
normatiu aplicable al Pla Estratègic
d'infraestructures

Baix

Mig

X
Alt

2,1 M€
Retorn Esperat
Baix

Mig

X
Alt
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2. Iniciatives: Estratègia d’Infraestructures – Desenvolupament
3d’una infraestructura i xarxa pública d’alta capacitat basada en
fibra òptica a tots els municipis de Catalunya (2/10)
INICIATIVA IN.EI.LE1.02 – Definir les prescripcions en la creació de noves infraestructures i assegurar la seva correcta aplicació

Línia estratègica

Objectius
estratègics
associats

•

Desenvolupament d’una infraestructura i xarxa pública d’alta capacitat basada en fibra òptica a tots els municipis de Catalunya

•

OE.EI.08: Alinear polítiques entre les diferents Administracions
Públiques catalanes per el desplegament d’una infraestructura, xarxa
pública i serveis d’alta capacitat a tots els municipis de Catalunya
OE.EI.10: Possibilitar oferir assessorament tècnic i jurídic a les
diferents Administracions Públiques catalanes en el marc de l’Aplicació
del Pla Estratègic d’Infraestructures del PNSD

•

Grup de Treball

Ens
Responsable

Calendari

Estratègia
d’Infraestructures

Consorci Localret

01/2018
12/2023

Fites / Productes

Riscos identificats

•

Categorització dels diferents escenaris i tipologies per la creació de noves infraestructures
(01/2018-06/2018)

•

Definició de les prescripcions tècniques per la creació de noves infraestructures en relació als
diferents escenaris i tipologies (01/2018-06/2018)

•

Determinació dels processos per garantir la correcta aplicació de les prescripcions tècniques
per la creació de noves infraestructures (01/2018-06/2018)

•

Assessorament tècnic a les diferents Administracions Públiques catalanes per garantir la
correcta aplicació de les prescripcions tècniques per la creació de noves infraestructures
(06/2018-12/2023)

Indicadors de seguiment
•
•
•
•

# d’escenaris i tipologies definides
# d’entitats públiques assessorades
# de projectes constructius vinculats
Metres lineals de noves infraestructures
executades per l’aplicació de les prescripcions
tècniques

• Nombre elevat d’entitats i tipologies a aplicar
les prescripcions tècniques per la creació de
noves infraestructures

Dependències
•

•

Cost estimat

IN.EI.LE4.01: Identificar el marc normatiu
aplicable al Pla Estratègic
d'infraestructures
IN.EI.LE1.04: Definir una proposta de
traçat temptatiu del desplegament
d’infraestructures que permeti dotar a tots
els municipis catalans d’un punt de
presència (PdP)

Priorització

Esforç Esperat
Baix

X
Mig

Alt

0,8 M€
Retorn Esperat
Baix

Mig

X
Alt
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2. Iniciatives: Estratègia d’Infraestructures – Desenvolupament
3d’una infraestructura i xarxa pública d’alta capacitat basada en
fibra òptica a tots els municipis de Catalunya (3/10)
INICIATIVA IN.EI.LE1.03 – Determinar els criteris de desplegament

Línia estratègica

Objectius
estratègics
associats

•

Desenvolupament d’una infraestructura i xarxa pública d’alta capacitat basada en fibra òptica a tots els municipis de Catalunya

•

OE.EI.08: Alinear polítiques entre les diferents Administracions
Públiques catalanes per el desplegament d’una infraestructura, xarxa
pública i serveis d’alta capacitat a tots els municipis de Catalunya
OE.EI.15: Facilitar l’acompliment dels objectius europeus de l’horitzó
2020 i els objectius estratègics de connectivitat fixats per la comissió
europea per l’any 2025

•

Grup de Treball

Ens
Responsable

Calendari

Estratègia
d’Infraestructures

Consorci Localret

01/2018
06/2018

Fites / Productes
•

Riscos identificats

Determinació dels criteris de desplegament per la definició de la proposta tècnica de desplegament d’infraestructures
(àmbit troncal, interurbà i urbà) que possibiliti l’assoliment dels objectius estratègics del Pla Estratègic d’infraestructures del PNSD:
•

Dotar a tots els municipis catalans d’un punt de presència PdP (entitat singular ubicada a l’àmbit urbà a consensuar amb
els municipis)

•

Maximitzar la utilització d’infraestructures existents prioritzant les municipals i les de titularitat de les entitats signatàries
del Pacte Nacional

•

Desplegar en domini públic preferentment municipal i de titularitat dels signataris del Pacte Nacional

•

Considerar les localitzacions vinculades a motors socioeconòmics importants, com tots els proveïdors de serveis
públics, els centres escolars, les universitats, els centres de recerca, els nusos de transport, les empreses que depenen de les
tecnologies digitals, les zones d’activitat econòmica i les torres de radiocomunicació

•

Considerar les ubicacions dels CPDs i de les xarxes necessàries per a la prestació d’un servei de computació al núvol
per a les Administracions Públiques catalanes. (...)

Indicadors de seguiment

• Un excés de criteris de desplegament pot
implicar que el desplegament d’infraestructures
representi un cost econòmic molt elevat
• Canvi d’objectius estratègics

Dependències

Cost estimat

Priorització

Esforç Esperat

• Grau d’evolució de la iniciativa

• IN.EI.LE4.01: Identificar el marc
normatiu aplicable al Pla Estratègic
d'infraestructures

X
Baix

Mig

Alt

0,1 M€
Retorn Esperat
Baix

X
Mig

Alt
77

2. Iniciatives: Estratègia d’Infraestructures – Desenvolupament
3d’una infraestructura i xarxa pública d’alta capacitat basada en
fibra òptica a tots els municipis de Catalunya (4/10)
INICIATIVA IN.EI.LE1.04 – Definir una proposta de traçat temptatiu del desplegament d’infraestructures que permeti dotar a tots els
municipis catalans d’un punt de presencia (PdP).
Línia estratègica

Objectius
estratègics
associats

•

Desenvolupament d’una infraestructura i xarxa pública d’alta capacitat basada en fibra òptica a tots els municipis de Catalunya

•

OE.EI.08: Alinear polítiques entre les diferents Administracions
Públiques catalanes per el desplegament d’una infraestructura, xarxa
pública i serveis d’alta capacitat a tots els municipis de Catalunya
OE.EI.09: Facilitar marcs de col·laboració entre els agents vinculats a
les diferents línies estratègiques definides en el Pla Estratègic
d’infraestructures del PNSD

•

Fites / Productes

Ens
Responsable

Calendari

Estratègia
d’Infraestructures

Consorci Localret

01/2018
06/2018

Riscos identificats

•

Definició d’una proposta de traçat temptatiu del desplegament d’infraestructures que permeti dotar a tots els
municipis catalans d’un punt de presència (PdP)

•

Consens de la proposta de traçat temptatiu del desplegament d’infraestructures (fins el PdP) amb la Generalitat
de Catalunya, Diputacions i món local (a nivell bàsic de traçat i titularitat del domini públic associat)

•

Impacte tècnic de la proposta de traçat temptatiu del desplegament d’infraestructures (fins el PdP) a nivell
global i per província (considerant en ambdós casos la titularitat del domini públic)

•

Definició (per cada format constructiu) de la secció tipus i el cost de referència a considerar en la valoració
econòmica de la proposta de traçat temptatiu (fins el PdP)

•

Valoració de l’impacte econòmic de la proposta de traçat temptatiu del desplegament d’infraestructures (fins
el PdP) a nivell global i per província (considerant en ambdós casos la titularitat del domini públic)

Indicadors de seguiment

Grup de Treball

Dependències

• No consens amb alguna diputació per no
compartir la mateixa interpretació en relació a la
incorporació d’infraestructures de
telecomunicacions en domini públic

Cost estimat

Priorització

Esforç Esperat
• # d’entitats amb consens
• Metres lineals d’infraestructura traçada
• Grau d’evolució de la iniciativa

Baix
• Cap dependència detectada

Mig

X
Alt

0,1 M€
Retorn Esperat
Baix

Mig

X
Alt
78

2. Iniciatives: Estratègia d’Infraestructures – Desenvolupament
3d’una infraestructura i xarxa pública d’alta capacitat basada en
fibra òptica a tots els municipis de Catalunya (5/10)
INICIATIVA IN.EI.LE1.05 – Definir la proposta tècnica de desplegament d’infraestructures (fins el PdP)

Línia estratègica

Objectius
estratègics
associats

•

Desenvolupament d’una infraestructura i xarxa pública d’alta capacitat basada en fibra òptica a tots els municipis de Catalunya

•

OE.EI.08: Alinear polítiques entre les diferents Administracions
Públiques catalanes per el desplegament d’una infraestructura, xarxa
pública i serveis d’alta capacitat a tots els municipis de Catalunya
OE.EI.09: Facilitar marcs de col·laboració entre els agents vinculats a
les diferents línies estratègiques definides en el Pla Estratègic
d’infraestructures del PNSD

•

Grup de Treball

Ens
Responsable

Calendari

Estratègia
d’Infraestructures

Consorci Localret

06/2018
06/2019

Fites / Productes

Riscos identificats

• Revisió de la proposta de traçat temptatiu del desplegament d’infraestructures que
permeti dotar a tots els municipis catalans d’un punt de presència (IN.EI.LE1.04)
• Definició de la proposta tècnica de desplegament d’infraestructures (fins el PdP)
d’acord a l’inventari de les infraestructures físiques existents de titularitat pública
(IN.EI.LE1.01) i segons les prescripcions en la creació de noves infraestructures
(IN.EI.LE1.02) i els criteris de desplegament (IN.EI.LE1.03)

Indicadors de seguiment

• % traçat temptatiu evolucionat

• Dependència amb un nombre elevat d’iniciatives
rellevants

Dependències
•

IN.EI.LE1.01: Inventariar les infraestructures
físiques existents de titularitat pública

•

IN.EI.LE1.02: Definir les prescripcions en la creació
de noves infraestructures i assegurar la seva
correcta aplicació

•

IN.EI.LE1.03: Determinar els criteris de
desplegament

•

IN.EI.LE1.04: Definir una proposta de traçat
temptatiu (...)

Cost estimat

Priorització

Esforç Esperat
Baix

Mig

X
Alt

0,2 M€
Retorn Esperat
Baix

Mig

X
Alt
79

2. Iniciatives: Estratègia d’Infraestructures – Desenvolupament
3d’una infraestructura i xarxa pública d’alta capacitat basada en
fibra òptica a tots els municipis de Catalunya (6/10)
INICIATIVA IN.EI.LE1.06 – Definir els plans estratègics municipals

Línia estratègica

Objectius
estratègics
associats

•

Desenvolupament d’una infraestructura i xarxa pública d’alta capacitat basada en fibra òptica a tots els municipis de Catalunya

•

OE.EI.08: Alinear polítiques entre les diferents Administracions
Públiques catalanes per el desplegament d’una infraestructura, xarxa
pública i serveis d’alta capacitat (...)
OE.EI.09: Facilitar marcs de col·laboració entre els agents (...)
OE.EI.10: Possibilitar oferir assessorament tècnic i jurídic (...)
OE.EI.15: Facilitar l’acompliment dels objectius europeus (...)

•
•
•

Grup de Treball

Ens
Responsable

Calendari

Estratègia
d’Infraestructures

Consorci Localret

06/2018
12/2023

Fites / Productes

Riscos identificats

• Decisió de quines seus i/o ubicacions es consideraren en la definició dels plans
estratègics municipals de desplegament d’infraestructures (a partir del PdP)
• Definició (per cada municipi) del pla estratègic municipal de desplegament
d’infraestructures (a partir del PdP) d’acord a l’inventari de les infraestructures
físiques existents de titularitat pública (IN.EI.LE1.01) i segons les prescripcions en la
creació de noves infraestructures (IN.EI.LE1.02) i els criteris de desplegament
(IN.EI.LE1.03)
• Consens amb les Administracions Públiques catalanes dels plans estratègics
municipals
Indicadors de seguiment

• # de plans estratègics redactats

• Dependència amb un nombre elevat d’iniciatives
rellevants
• Gestió i coordinació complexa degut al nombre
elevat de municipis

Dependències
•

IN.EI.LE1.01: Inventariar les infraestructures
físiques existents de titularitat pública

•

IN.EI.LE1.02: Definir les prescripcions en la creació
de noves infraestructures i assegurar la seva
correcta aplicació

•

IN.EI.LE1.03: Determinar els criteris de
desplegament

•

IN.EI.LE1.04: Definir una proposta de traçat
temptatiu (...)

Cost estimat

Priorització

Esforç Esperat
Baix

Mig

X
Alt

2,4 M€
Retorn Esperat
Baix

Mig

X
Alt
80

2. Iniciatives: Estratègia d’Infraestructures – Desenvolupament
3d’una infraestructura i xarxa pública d’alta capacitat basada en
fibra òptica a tots els municipis de Catalunya (7/10)
INICIATIVA IN.EI.LE1.07 – Definir els plans de xarxes corporatives municipals

Línia estratègica

Objectius
estratègics
associats

•

Desenvolupament d’una infraestructura i xarxa pública d’alta capacitat basada en fibra òptica a tots els municipis de Catalunya

•

OE.EI.08: Alinear polítiques entre les diferents Administracions
Públiques catalanes per el desplegament d’una infraestructura, xarxa
pública i serveis d’alta capacitat (...)
OE.EI.09: Facilitar marcs de col·laboració entre els agents (...)
OE.EI.10: Possibilitar oferir assessorament tècnic i jurídic (...)
OE.EI.15: Facilitar l’acompliment dels objectius europeus (...)

•
•
•

Grup de Treball

Ens
Responsable

Calendari

Estratègia
d’Infraestructures

Consorci Localret

09/2018
12/2023

Fites / Productes

Riscos identificats

• Anàlisi de l’estat de les xarxes corporatives existents
• Elaboració de l’inventari dels serveis actuals dels ajuntaments (Veu, dades...) i
preveure els serveis futurs
• Definició de les especificacions tècniques necessàries per l’adequació de les xarxes
corporatives existents
• Elaboració dels plans de xarxes corporatives municipals

Indicadors de seguiment

• # de plans de xarxes corporatives redactats

• Gestió i coordinació complexa degut al nombre
elevat de municipis

Dependències
• IN.EI.LE1.06: Definir els plans
estratègics municipals
• IN.EI.LE2.01: Analitzar les necessitats
del servei de computació al núvol per
part de les Administracions Públiques
catalanes

Cost estimat

Priorització

Esforç Esperat
Baix

Mig

X
Alt

0,8 M€
Retorn Esperat
Baix

X
Mig

Alt
81

2. Iniciatives: Estratègia d’Infraestructures – Desenvolupament
3d’una infraestructura i xarxa pública d’alta capacitat basada en
fibra òptica a tots els municipis de Catalunya (8/10)
INICIATIVA IN.EI.LE1.08 – Implantar la proposta tècnica de desplegament d’infraestructures (fins el PdP) (1/2)

Línia estratègica

Objectius
estratègics
associats

•

Desenvolupament d’una infraestructura i xarxa pública d’alta capacitat basada en fibra òptica a tots els municipis de Catalunya

•
•

OE.EI.01: Garantir l’assoliment dels objectius estratègics (...)
OE.EI.02: Assegurar la igualtat d’oportunitats d’accés a serveis de
Banda Ampla d’alta capacitat per a tots els ciutadans (...)
OE.EI.03: Promoure que les operadores de telecomunicacions puguin
oferir serveis d’alta capacitat (...)
OE.EI.04: Prestar serveis de connectivitat d’alta capacitat a les
Administracions Públiques catalanes (...)

•
•

Grup de Treball

Ens
Responsable

Calendari

Estratègia
d’Infraestructures

Consorci Localret

09/2018
12/2023

Fites / Productes

•
•
•
•

Riscos identificats

Definició del model d’implantació
Definició del nivell i grau de participació dels diferents agents
Establiment dels acords necessaris
Implantació de la proposta tècnica de desplegament d’infraestructures (fins el
PdP)

Indicadors de seguiment

• # de municipis amb PdP
• Metres lineals de noves infraestructures
executades

Iniciativa clau definida per aquest àmbit

• Dependència amb un nombre elevat d’iniciatives
rellevants
• Finançament de la iniciativa degut al seu cost
d’implantació elevat

Dependències
• IN.EI.LE1.05: Definir la proposta tècnica
de desplegament d’infraestructures (fins
el PdP)
• IN.EI.LE3.02: Definir el model de gestió,
manteniment i explotació de les
infraestructures, xarxes públiques i
serveis

Cost estimat

Priorització

Esforç Esperat
Baix

Mig

X
Alt

243 M€
Retorn Esperat
Baix

Mig

X
Alt
82

2. Iniciatives: Estratègia d’Infraestructures – Desenvolupament
3d’una infraestructura i xarxa pública d’alta capacitat basada en
fibra òptica a tots els municipis de Catalunya (9/10)
INICIATIVA IN.EI.LE1.08 – Implantar la proposta tècnica de desplegament d’infraestructures (fins el PdP) (2/2)

Línia estratègica

•

Desenvolupament d’una infraestructura i xarxa pública d’alta capacitat basada en fibra òptica a tots els municipis de Catalunya

Valors corresponents a la proposta de traçat temptatiu disponible a data d’avui i que s’està treballant en noves versions que satisfacin els criteris de traçat pactats entre el conjunt d’agents.

CATALUNYA

47.599.525 €
54.882.646 €
81.283.374 €
59.742.453 €
243.507.998 €

B
G
LL
T
Total

1.014 Km
906 Km
1.313 Km
911 Km
4.144 Km

B
G
LL
T
Total

Xarxa ja existent
2.753Km Obra civil nova i estesa de cable
128Km Estesa de cable a conductes projectats en el marc de l'Acord de Govern (MEITel)
425Km Estesa de cable a conductes propis (Gencat/DIBA)
838Km Estesa de cable a conductes de Telefónica (MARCo)

Iniciativa clau definida per aquest àmbit

83

2. Iniciatives: Estratègia d’Infraestructures – Desenvolupament
3d’una infraestructura i xarxa pública d’alta capacitat basada en
fibra òptica a tots els municipis de Catalunya (10/10)
INICIATIVA IN.EI.LE1.09 – Implantar els plans estratègics municipals

Línia estratègica

Objectius
estratègics
associats

•

Desenvolupament d’una infraestructura i xarxa pública d’alta capacitat basada en fibra òptica a tots els municipis de Catalunya

•
•

OE.EI.01: Garantir l’assoliment dels objectius estratègics (...)
OE.EI.02: Assegurar la igualtat d’oportunitats d’accés a serveis de
Banda Ampla d’alta capacitat per a tots els ciutadans (...)
OE.EI.03: Promoure que les operadores de telecomunicacions puguin
oferir serveis d’alta capacitat (...)
OE.EI.04: Prestar serveis de connectivitat d’alta capacitat a les
Administracions Públiques catalanes (...)

•
•

Grup de Treball

Ens
Responsable

Calendari

Estratègia
d’Infraestructures

Consorci Localret

09/2018
12/2023

Fites / Productes

•
•
•
•

Riscos identificats

• Dependència amb un nombre elevat d’iniciatives
rellevants
• Gestió i coordinació complexa degut al nombre
elevat de municipis

Definició del model d’implantació
Definició del nivell i grau de participació dels diferents agents
Establiment dels acords necessaris
Implantació dels plans estratègics municipals

Indicadors de seguiment

• # de seus i/o ubicacions connectades
• Metres lineals de noves infraestructures
executades

Iniciativa clau definida per aquest àmbit

• Finançament de la iniciativa degut al seu cost
d’implantació elevat

Dependències
• IN.EI.LE1.06: Definir els plans
estratègics municipals
• IN.EI.LE3.02: Definir el model de gestió,
manteniment i explotació de les
infraestructures, xarxes públiques i
serveis

Cost estimat

Priorització

Esforç Esperat
Baix

Mig

X
Alt

95 M€
Retorn Esperat
Baix

Mig

X
Alt
84

2. Iniciatives: Estratègia d’Infraestructures – Desenvolupament de
la infraestructura que possibiliti oferir un servei de computació al
núvol per a les APC (1/2)
INICIATIVA IN.EI.LE2.01 – Analitzar les necessitats del servei de computació al nùvol per part de les APC

Línia estratègica

Objectius
estratègics
associats

•

Desenvolupament de la infraestructura que possibiliti oferir un servei de computació al núvol per a les APC

•

OE.EI.08: Alinear polítiques entre les diferents Administracions
Públiques catalanes per el desplegament d’una infraestructura, xarxa
pública i serveis d’alta capacitat a tots els municipis de Catalunya
OE.EI.09: Facilitar marcs de col·laboració entre els agents vinculats a
les diferents línies estratègiques definides en el Pla Estratègic
d’infraestructures del PNSD

•

Fites / Productes

Ens
Responsable

Calendari

Estratègia
d’Infraestructures

Consorci Localret

01/2018
09/2018

Riscos identificats

• Anàlisi de les necessitats de les Administracions Públiques catalanes d’un servei de
computació al núvol
• Identificació de l’oferta actual (del sector privat) de serveis de computació al núvol.
• Definició dels requeriments que possibilitin oferir un servei de computació al núvol
per a les Administracions Públiques catalanes
• Determinació del número i les ubicacions dels CPDs a Catalunya
• ...

Indicadors de seguiment

Grup de Treball

Dependències

• Nombre elevat de municipis
• Coordinació amb el sector privat

Cost estimat

Priorització

Esforç Esperat
• # d’entitats analitzades
• # d’empreses dels sector privat identificades
com a compatibles amb la iniciativa
• Grau d’evolució en la definició dels
requeriments

Baix
• Cap dependència detectada

X
Mig

Alt

0,1 M€
Retorn Esperat
Baix

X
Mig

Alt
85

2. Iniciatives: Estratègia d’Infraestructures – Desenvolupament de
la infraestructura que possibiliti oferir un servei de computació al
núvol per a les APC (2/2)
INICIATIVA IN.EI.LE2.02 – Implantar la infraestructura que possibiliti oferir un servei de computació al núvol per a les APC

Línia estratègica

Objectius
estratègics
associats

•

Desenvolupament de la infraestructura que possibiliti oferir un servei de computació al núvol per a les APC

•

OE.EI.05: Disposar d’una xarxa privada i segura per a les
Administracions Públiques catalanes
OE.EI.06: Adaptació dels sistemes formatius per donar resposta a la
demanda de nous perfils professionals
OE.EI.08: Alinear polítiques entre les diferents Administracions(...)
OE.EI.09: Facilitar marcs de col·laboració (...)

•
•
•

Grup de Treball

Ens
Responsable

Calendari

Estratègia
d’Infraestructures

Consorci Localret

09/2018
12/2022

Fites / Productes

•
•
•
•

Riscos identificats

Definició del model d’implantació
Definició del nivell i grau de participació dels diferents agents.
Establiment dels acords necessaris
Implantació de la infraestructura que possibiliti oferir un servei de computació al
núvol per a les Administracions Públiques catalanes

Indicadors de seguiment

• Coordinació amb el sector privat
• Resistència al canvi: voluntat de les
Administracions Públiques de canviar a un model
Cloud

Dependències
•

• # d’entitats suportades
• Grau d’evolució de la implantació

• Gestió i coordinació complexa degut al nombre
elevat de municipis

•

Cost estimat

Esforç Esperat

IN.EI.LE2.01: Analitzar les necessitats del
servei de computació al núvol per part de
les Administracions Públiques catalanes
IN.EI.LE3.02: Definir el model de gestió,
manteniment i explotació de les
infraestructures, xarxes públiques i
serveis

Priorització

Baix

Mig

X
Alt

3,2 M€
Retorn Esperat
Baix

X
Mig

Alt
86

2. Iniciatives: Estratègia d’Infraestructures – Posada en valor de
les infraestructures, xarxes i serveis (1/3)
INICIATIVA IN.EI.LE3.01 – Definir el catàleg de productes i serveis sobre les infraestructures i xarxes públiques

Línia estratègica

Objectius
estratègics
associats

•

Posada en valor de les infraestructures, xarxes i serveis

•
•
•

OE.EI.03: Promoure que les operadores de telecomunicacions (...)
OE.EI.04: Prestar serveis de connectivitat d’alta capacitat (...)
OE.EI.06: Adaptació dels sistemes formatius per donar resposta a la
demanda de nous perfils professional
OE.EI.07: Possibilitar prestar serveis avançats per la millora (...)
OE.EI.08: Alinear polítiques entre les diferents Administracions(...)
OE.EI.09: Facilitar marcs de col·laboració (...)

•
•
•

Grup de Treball

Ens
Responsable

Calendari

Estratègia
d’Infraestructures

Consorci Localret

01/2018
09/2018

Fites / Productes

Riscos identificats

• Definició del catàleg de productes i serveis sobre les infraestructures i xarxes
públiques
• Determinació dels processos per garantir l’accés als productes i serveis sobre les
infraestructures i xarxes públiques

Indicadors de seguiment

• Dinamisme de l’oferta de productes i serveis
• Oferta competitiva

Dependències

Cost estimat

Priorització

Esforç Esperat
• # de productes i serveis
• # de clients

• IN.EI.LE4.01: Identificar el marc
normatiu aplicable al Pla Estratègic
d'infraestructures

Baix

Mig

X
Alt

0,2 M€
Retorn Esperat
Baix

Mig

X
Alt
87

2. Iniciatives: Estratègia d’Infraestructures – Posada en valor de
les infraestructures, xarxes i serveis (2/3)
INICIATIVA IN.EI.LE3.02 – Definir el model de gestió, manteniment i explotació de les infraestructures, xarxes públiques i serveis

Línia estratègica

Objectius
estratègics
associats

•

Posada en valor de les infraestructures, xarxes i serveis

•
•
•

OE.EI.03: Promoure que les operadores de telecomunicacions (...)
OE.EI.04: Prestar serveis de connectivitat d’alta capacitat (...)
OE.EI.06: Adaptació dels sistemes formatius per donar resposta a la
demanda de nous perfils professionals
OE.EI.07: Possibilitar prestar serveis avançats per la millora (...)
OE.EI.08: Alinear polítiques entre les diferents Administracions(...)
OE.EI.09: Facilitar marcs de col·laboració (...)

•
•
•

Grup de Treball

Ens
Responsable

Calendari

Estratègia
d’Infraestructures

Consorci Localret

03/2018
09/2018

Fites / Productes

Riscos identificats

• Definició del model de gestió, manteniment i explotació de les infraestructures,
xarxes públiques i serveis
• Definició del nivell i grau de participació dels diferents agents
• Establiment dels acords necessaris

Indicadors de seguiment

• # d’agents participants
• Grau d’evolució de la iniciativa

• Nombre elevat d’agents a coordinar

Dependències
• IN.EI.LE3.01: Definir el catàleg de
productes i serveis sobre les
infraestructures i xarxes públiques
• IN.EI.LE4.01: Identificar el marc
normatiu aplicable al Pla Estratègic
d'infraestructures

Cost estimat

Priorització

Esforç Esperat
Baix

Mig

X
Alt

0,1 M€
Retorn Esperat
Baix

Mig

X
Alt
88

2. Iniciatives: Estratègia d’Infraestructures – Posada en valor de
les infraestructures, xarxes i serveis (3/3)
INICIATIVA IN.EI.LE3.03 – Garantir la màxima cobertura de veu i dades en mobilitat a tot el territori

Línia estratègica

Objectius
estratègics
associats

•

Posada en valor de les infraestructures, xarxes i serveis

•

OE.EI.02: Assegurar la igualtat d’oportunitats d’accés a serveis de
Banda Ampla d’alta capacitat per a tots els ciutadans (...)
OE.EI.03: Promoure que les operadores de telecomunicacions puguin
oferir serveis d’alta capacitat en condicions competitives a tots els
municipis de Catalunya
OE.EI.09: Facilitar marcs de col·laboració (...)
OE.EI.15: Facilitar l’acompliment dels objectius europeus (...)

•
•
•

Grup de Treball

Ens
Responsable

Calendari

Estratègia
d’Infraestructures

Consorci Localret

01/2018
12/2023

Fites / Productes

Riscos identificats

• Identificació i anàlisi de les zones fosques o amb cobertura deficient en el territori
(01/2018-09/2018)
• Impulsar programes existents que fomentin l’ampliació de cobertura de serveis de
veu i dades en mobilitat a tot el territori
• Desplegar, si s’escau, programes per la millora de cobertura de serveis de veu i
dades en mobilitat a tot el territori. (09/2018-12/2023)

Indicadors de seguiment

• Dinamisme del marc regulador
• Resistència del sector privat

Dependències

Cost estimat

Priorització

Esforç Esperat
• % de territori analitzat
• # de programes impulsats
• # de programes complementaris desplegats

• IN.EI.LE4.01: Identificar el marc
normatiu aplicable al Pla Estratègic
d'infraestructures
• IN.EI.LE4.02: Crear comissions de
treball entre les diferents APC

Baix

X
Mig

Alt

1 M€
Retorn Esperat
Baix

X
Mig

Alt
89

2. Iniciatives: Estratègia d’Infraestructures – Alineament jurídic
normatiu entre les diferents Administracions Públiques catalanes
(1/2)
INICIATIVA IN.EI.LE4.01 – Identificar el marc normatiu aplicable al Pla Estratègic d'Infraestructures

Línia estratègica

Objectius
estratègics
associats

•

Alineament jurídic normatiu entre les diferents Administracions Públiques catalanes

•

OE.EI.08: Alinear polítiques entre les diferents Administracions
Públiques catalanes per el desplegament d’una infraestructura, xarxa
pública i serveis d’alta capacitat a tots els municipis de Catalunya
OE.EI.09: Facilitar marcs de col·laboració entre els agents vinculats a
les diferents línies estratègiques definides en el Pla Estratègic
d’infraestructures del PNSD

•

Fites / Productes

Grup de Treball

Ens
Responsable

Calendari

Estratègia
d’Infraestructures

Consorci Localret

09/2017
12/2017

Riscos identificats

• Identificació dels marcs normatius vinculats a les diferents iniciatives definides en el
Pla Estratègic d’infraestructures del PNSD
• Normativa nacional i europea en telecomunicacions
• Normativa complementaria però rellevant en relació al desplegament de xarxes de
nova generació (carreteres…)

Indicadors de seguiment

Dependències

• Dinamisme del marc regulador

Cost estimat

Priorització

Esforç Esperat
Baix
• Grau d’evolució de la iniciativa

• Cap dependència detectada

X
Mig

Alt

0,5 M€
Retorn Esperat
Baix

Mig

X
Alt
90

2. Iniciatives: Estratègia d’Infraestructures – Alineament jurídic
normatiu entre les diferents Administracions Públiques catalanes
(2/2)
INICIATIVA IN.EI.LE4.02 – Crear comissions de treball entre les diferents APC

Línia estratègica

Objectius
estratègics
associats

•

Alineament jurídic normatiu entre les diferents Administracions Públiques catalanes

•

OE.EI.08: Alinear polítiques entre les diferents Administracions
Públiques catalanes per el desplegament d’una infraestructura, xarxa
pública i serveis d’alta capacitat a tots els municipis de Catalunya
OE.EI.09: Facilitar marcs de col·laboració entre els agents vinculats a
les diferents línies estratègiques definides en el Pla Estratègic
d’infraestructures del PNSD

•

Grup de Treball

Ens
Responsable

Calendari

Estratègia
d’Infraestructures

Consorci Localret

09/2017
12/2023

Fites / Productes

Riscos identificats

• Creació de les diferents comissions de treball
• Definició d’un posicionament jurídic comú entre les diferents Administracions
Públiques catalanes en relació a les diferents iniciatives definides en el Pla Estratègic
d’infraestructures del PNSD

Indicadors de seguiment

• Dinamisme del marc regulador
• Alineament jurídic entre les diferents
Administracions Públiques catalanes

Dependències

Cost estimat

Priorització

Esforç Esperat
• # de comissions de treball
• # d’entitats participants en les comissions de
treball
• # d’iniciatives amb posicionament jurídic
comú

• IN.EI.LE4.01: Identificar el marc
normatiu aplicable al Pla Estratègic
d'infraestructures

Baix

X
Mig

Alt

0,2 M€
Retorn Esperat
Baix

Mig

X
Alt
91

32. Iniciatives: Ciberseguretat
A continuació, es presenten el conjunt d’iniciatives de l’àmbit de Ciberseguretat ordenades per línia estratègica:
Línia
estratègica
LE.CS.01

LE.CS.02

LE.CS.03

LE.CS.04

LE.CS.05

LE.CS.06

Codi iniciativa

Nom iniciativa

IN.CS.LE1.01

Establir un servei públic de ciberseguretat a Catalunya

IN.CS.LE1.02

Crear un organisme competent en matèria de ciberseguretat

IN.CS.LE1.03

Donar suport a les autoritats competents en matèria de ciberseguretat

IN.CS.LE2.01

Definir mesures per a la protecció de la ciberseguretat i resiliència de les infraestructures de les APC

IN.CS.LE2.02

Identificar les infraestructures essencials i definir mesures de protecció de la ciberseguretat i resiliència

IN.CS.LE2.03

Impulsar la creació de Centres de Resposta a Ciberincidents a nivell sectorial

IN.CS.LE2.04

Impulsar un pla de certificació de productes industrials de ciberseguretat

IN.CS.LE3.01

Establir un servei públic per a pilotar els plans de comunicació, conscienciació i formació en ciberseguretat

IN.CS.LE3.02

Definir un programa de formació i conscienciació per a la societat catalana

IN.CS.LE3.03

Comunicar les accions endegades a les APC per generar confiança en la societat digital

IN.CS.LE4.01

Establir un marc normatiu per al Govern de la ciberseguretat

IN.CS.LE4.02

Definir un model comú de governança de la ciberseguretat entre les APC

IN.CS.LE4.03

Impulsar un model operatiu comú de ciberseguretat

IN.CS.LE4.04
IN.CS.LE4.05

Establir marcs de col·laboració i coordinació amb organismes nacionals i internacionals de ciberseguretat
Establir un baròmetre per a mesurar el nivell de ciberseguretat de Catalunya

IN.CS.LE5.01

Crear espais de col·laboració i coordinació entre oferta i demanda en l'àmbit de la ciberseguretat

IN.CS.LE5.02

Impulsar el sector empresarial en l'àmbit de la ciberseguretat

IN.CS.LE5.03

Impulsar polítiques que estimulin la contractació de serveis de ciberseguretat a Catalunya

IN.CS.LE5.04

Atraure, crear i retenir talent en l’àmbit de la ciberseguretat

IN.CS.LE5.05

Atraure inversió privada i promoció exterior del sector català de ciberseguretat

IN.CS.LE6.01

Impulsar l’ús de tecnologies segures del sector productiu enfront ciberatacs

IN.CS.LE6.02

Establir i impulsar mesures per a la protecció del teixit empresarial

Iniciativa clau definida per aquest àmbit

92

32. Iniciatives: Ciberseguretat – Servei públic de ciberseguretat (1/3)
INICIATIVA CS.LE1.01 –Establir un servei públic de ciberseguretat a Catalunya

Línia estratègica

• Servei públic de ciberseguretat
•

Objectius
estratègics
associats

•
•
•

OE.CS.05: Assolir uns nivells de confiança digital suficients per a un
desenvolupament segur de la societat digital
OE.CS.06: Disposar un servei públic de ciberseguretat de Catalunya emparat per
les polítiques públiques
OE.CS.10: Disposar d'una organització de la ciberseguretat adequada
OE.CS.11: Capacitar a nivell de recursos l’organisme competent en matèria de
ciberseguretat

Grup de Treball

Ens
Responsable

Calendari

Ciberseguretat

Generalitat de
Catalunya

2018-2019

Fites / Productes

Riscos identificats

• Desenvolupament de l’estratègia i pla de ciberseguretat de Catalunya
• Definició del servei públic de ciberseguretat
• Identificació d’actors rellevants que han de formar part o complementar el servei
públic de ciberseguretat
• Definició de les terceres parts amb qui s’ha de coordinar l’Agència i establir els
mecanismes de col·laboració necessaris (definició de capacitats, serveis i eines de
col·laboració entre entitats per a operar el servei públic)
• Dotació de capacitats i assignació de les competències de l'Agència i als actors
rellevants
Indicadors de seguiment
• % de competències traspassades entre
l’organisme actual i la futura agència
• # funcions efectivament definides dintre del
servei públic
• % relacions i acords amb: sector privat, AALL,
autoritats seguretat pública, autoritats protecció
civil i emergències

Iniciativa clau definida per aquest àmbit

• Manca d’estratègia transversal de ciberseguretat
• Manca d’un model comú de govern i maduresa
• Manca de disponibilitat de recursos públics

Dependències
• IN.CS.LE1.02: Estructurar i capacitar
l’organisme competent
• IN.CS.LE4.01: Establir un marc
normatiu a Catalunya que sigui
homologable a nivell europeu i que
permeti definir unes bases sòlides per
al govern de la ciberseguretat

Cost estimat

Priorització

Esforç Esperat
Baix

Mig

X
Alt

30 M€
Retorn Esperat
Baix

Mig

X
Alt
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32. Iniciatives: Ciberseguretat – Servei públic de ciberseguretat (2/3)
INICIATIVA CS.LE1.02 – Crear un organisme competent en matèria de ciberseguretat

Línia estratègica

• Servei públic de ciberseguretat
•

Objectius
estratègics
associats

•
•
•
•
•

OE.CS.05: Assolir uns nivells de confiança digital suficients per a un desenvolupament segur de la societat
digital
OE.CS.09: Disposar de polítiques transversals que afavoreixin l’augment de la confiança digital
OE.CS.11: Capacitar a nivell de recursos l’organisme competent en matèria de ciberseguretat
OE.CS.12: Determinar un model operatiu amb les administracions catalanes i protegir adequadament
infraestructures comuns
OE.CS.14: Disposar de la capacitat per a respondre a incidents de ciberseguretat per als diferents col·lectius de
Catalunya
OE.CS.18: Avaluar i determinar l'estat de la ciberseguretat a Catalunya envers els nivells de maduresa definits
en el model de ciberseguretat

Grup de Treball

Ens
Responsable

Calendari

Ciberseguretat

Generalitat de
Catalunya

2018

Fites / Productes

Riscos identificats

•

Definició de les principals accions assimilables per un organisme competent (Agència) en ciberseguretat i
anàlisi de les relacions que cal establir amb els diferents actors nacionals i internacionals, públics i privats, per
tal d’obtenir reconeixement institucional i competencial

•

Capacitació competencial i de recursos (relacions, col·laboració i acreditacions necessàries) del CSIRT
governamental de Catalunya

•

Formalització de les competències administrativament (a nivell governamental i altres APC) i a nivell de
coordinació amb la resta d’actors i col·lectius rellevants

•

Dotació econòmica i estructuració del servei en base a les competències assignades, i establiment d’un
calendari d’inici d’activitats de cadascuna de les competències

•

Organització i establiment de relacions amb els diferents actors necessaris per a obtenir el reconeixement
com a organisme competent en matèria de ciberseguretat en general, i coordinació i gestió d’incidents i plans de
emergència de ciberseguretat en particular

Indicadors de seguiment

Dependències
•

• % de competències efectivament assolides vs.
total de competències assimilables
• % relacions amb institucions rellevants en
vers al reconeixement competencial

• No assolir el reconeixement internacional com a
organisme competent
• Percepció errònia de qüestions competencials
• Manca de disponibilitat de recursos públics

•

Cost estimat

Esforç Esperat

IN.CS.LE1.01: Establir un servei públic de
ciberseguretat, a partir de l’organisme
competent, així com d’altres actors rellevants
IN.CS.LE4.02: Constituir, mitjançant l’impuls
de polítiques públiques transversals, l’òrgan
de govern necessari per a implantar un model
comú de ciberseguretat a les APC

Priorització

Baix

Mig

X
Alt

4 M€
Retorn Esperat
Baix

Mig

X
Alt
94

32. Iniciatives: Ciberseguretat – Servei públic de ciberseguretat (3/3)
INICIATIVA CS.LE1.03 – Donar suport a les autoritats competents en matèria de ciberseguretat

Línia estratègica

• Servei públic de ciberseguretat
•

Objectius
estratègics
associats

•
•
•

OE.CS.02: Millorar les capacitats de prevenció i gestió de les conductes il·lícites
a les TIC catalanes
OE.CS.05: Assolir uns nivells de confiança digital suficients per a un
desenvolupament segur de la societat digital
OE.CS.07: Millorar la coordinació i d'altres, com ara la compartició d'informació,
actuació conjunta i escalat en matèria de prevenció, contenció, resolució i, en
general, gestió d'incidents de ciberseguretat
OE.CS.10: Disposar d'una organització de la ciberseguretat adequada

Grup de Treball

Ens
Responsable

Calendari

Ciberseguretat

Organisme
competent en
ciberseguretat

09/2018 08/2021

Fites / Productes

Riscos identificats

•

Definició dels principals àmbits on les autoritats competents de les Administracions Públiques
poden requerir suport en matèria de ciberseguretat: cibercrim, activitat administrativa, provatòria
electrònica, etc.

•

Definició i execució de programes de col·laboració i suport a les autoritats competents en matèria
de lluita contra el cibercrim

•

Definició i col·laboració en l’elaboració dels plans d’emergències en matèria de protecció civil i
emergències

•

Definició i execució de programes de col·laboració i suport a les autoritats competents en matèria
de telecomunicacions i societat digital

•

Definició i execució de programes de col·laboració i suport a les autoritats competents en altres
matèries pròpies de l’administració pública (justícia, salut, turisme, educació, etc.)

Indicadors de seguiment

• No existeix coordinació efectiva entre actors
rellevants (ex: entre APC)
• Percepció errònia de qüestions competencials

Dependències

Cost estimat

Priorització

Esforç Esperat
•

• # programes col·laboració i suport establerts
• # col·laboracions efectives establertes

•

IN.CS.LE1.01: Definir un servei públic de
ciberseguretat, a partir de l’organisme
competent, així com d’altres actors rellevants
IN.CS.LE1.02: Estructurar i capacitar un
organisme competent en matèria
ciberseguretat

Baix

Mig

X
Alt

10 M€
Retorn Esperat
Baix

Mig

X
Alt
95

2. Iniciatives: Ciberseguretat – Millora de la ciberseguretat i resiliència
3de les infraestructures TIC industrials i/o estratègiques (1/4)
INICIATIVA CS.LE2.01 – Definir mesures per a la protecció de la ciberseguretat i resiliència de les infraestructures de les APC

Línia estratègica

• Millora de la ciberseguretat i resiliència de les infraestructures TIC industrials i/o estratègiques
•

Objectius
estratègics
associats

•
•
•

OE.CS.05: Assolir uns nivells de confiança digital suficients per a un desenvolupament
segur de la societat digital
OE.CS.07: Millorar la coordinació i d'altres, com ara la compartició d'informació, actuació
conjunta i escalat en matèria de prevenció, contenció, resolució i, en general, gestió
d'incidents de ciberseguretat
OE.CS.12: Determinar un model operatiu amb les administracions catalanes i protegir
adequadament infraestructures comuns
OE.CS.14: Disposar de la capacitat per a respondre a incidents de ciberseguretat per als
diferents col·lectius de Catalunya

Grup de Treball

Ciberseguretat

Fites / Productes
Definició de mesures per a la protecció de la ciberseguretat (i ciber-resiliència) d’aquests serveis i
infraestructures

•

Establiment dels mecanismes de revisió i foment de la implantació de les mesures definides

•

Operació de serveis tecnològics que permetin garantir un nivell de protecció adient

•

Definició i desplegament a les APC del servei d'elaboració i avaluació de plans de continuïtat i ciberresiliència

•

Definició i desplegament a les APC d’un Pla d’emergències de ciberseguretat i ciber-resiliència, similars o
basats en el Protocol d'Emergències TIC (PETIC), que inclogui un programa de simulacres i/o ciber-exercicis

•

Integració del Pla d’emergències de ciberseguretat i ciber-resiliència en els plans d’emergències actuals de
protecció civil (ex:NeuCAT)

•

% d’infraestructures integrades vs. total identificades

•

% d’infraestructures amb plans de continuïtat i ciberresiliència

•

% de plans sota programes de simulacres i ciberexercicis

•

Definició Integració del Pla d’emergències de
ciberseguretat

Iniciativa clau definida per aquest àmbit

Calendari
09/2018 08/2021

Riscos identificats

•

Indicadors de seguiment

Ens
Responsable
APC –
Organisme
competent en
ciberseguretat

• Manca d’un model comú de govern i operació de
la ciberseguretat
• No existeix coordinació efectiva entre actors
rellevants (ex: entre APC)
• Manca de disponibilitat de recursos públics

Dependències
• IN.CS.LE1.01: Definir i capacitar un
servei públic de ciberseguretat
• IN.CS.LE4.03: Millor model operatiu i
de governança
• Inventari d'infraestructures de les APC
(Grup Infraestructures)

Cost estimat

Priorització

Esforç Esperat
Baix

Mig

X
Alt

7,5 M€
Retorn Esperat
Baix

Mig

X
Alt
96

2. Iniciatives: Ciberseguretat – Millora de la ciberseguretat i resiliència
3de les infraestructures TIC industrials i/o estratègiques (2/4)
INICIATIVA CS.LE2.02 – Identificar les infraestructures essencials i definir mesures de protecció de la ciberseguretat i resiliència

Línia estratègica

• Millora de la ciberseguretat i resiliència de les infraestructures TIC industrials i/o estratègiques
•

Objectius
estratègics
associats

•

•
•

OE.CS.01: Protegir els serveis i infraestructures TIC estratègiques, també les
específiques del sector industrial, de Catalunya
OE.CS.05: Assolir uns nivells de confiança digital suficients per a un desenvolupament
segur de la societat digital
OE.CS.07: Millorar la coordinació i d'altres, com ara la compartició d'informació, actuació
conjunta i escalat en matèria de prevenció, contenció, resolució i, en general, gestió
d'incidents de ciberseguretat
OE.CS.14: Disposar de la capacitat per a respondre a incidents de ciberseguretat per als
diferents col·lectius de Catalunya

Grup de Treball

Ens
Responsable

Calendari

Ciberseguretat

Organisme
competent en
ciberseguretat

01/2019 –
12/2023

Fites / Productes

Riscos identificats

•

Identificació i catalogació de serveis essencials i col·lectius/sectors/organitzacions privades de caire estratègic per a Catalunya

•

Identificació d'empreses clau en el desenvolupament en els serveis i infraestructures TIC estratègiques de Catalunya

•

Definició de mesures per a la protecció de la ciberseguretat (i ciber-resiliència) d’aquests serveis i infraestructures TIC
estratègiques

•

Establiment dels mecanismes de revisió i foment de la implantació de les mesures definides (acords públic-privats)

•

Promoció entre el sector privat, concessionaris de serveis públics i, especialment, prestadors de serveis essencials, de les
certificacions relatives a continuïtat de serveis i ciber-resiliència.

•

Cerca de mecanismes de promoció de l’establiment de plans d’emergències similars o basats en el Pla d'Emergències TIC
(PETIC)

•

Integració dels plans d’emergències actuals (i futuriblement establerts) amb el Pla d’emergències de ciberseguretat i ciberresiliència

Indicadors de seguiment
• % infraestructures integrades vs. total
identificades
• % d’empreses clau identificades i
concessionaris de serveis públics amb
certificacions en ciber-resiliència
• % Plans d’emergències integrats

• No existeix coordinació efectiva entre actors
rellevants (ex: sector públic i privat de la
ciberseguretat)
• Manca de regulació en la matèria
• Qüestions competencials (ex:LPIC)
• No ROI percebut de la inversió en ciber-resiliència
• Manca de disponibilitat de recursos públics

Dependències
• IN.CS.LE1.01: Definir i capacitar un
servei públic de ciberseguretat
• IN.CS.LE4.04: Construir un mapa de
relacions amb els actors clau de
Catalunya i establir-hi acords, fulls de
ruta i mitjans en matèria de coordinació
i col·laboració

Cost estimat

Priorització

Esforç Esperat
Baix

Mig

X
Alt

2,5 M€
Retorn Esperat
Baix

Mig

X
Alt
97

2. Iniciatives: Ciberseguretat – Millora de la ciberseguretat i resiliència
3de les infraestructures TIC industrials i/o estratègiques (3/4)
INICIATIVA CS.LE2.03 – Impulsar la creació de Centres de Resposta a Ciberincidents a nivell sectorial

Línia estratègica

• Millora de la ciberseguretat i resiliència de les infraestructures TIC industrials i/o estratègiques
•
•

Objectius
estratègics
associats

•
•
•
•
•
•

OE.CS.01: Protegir els serveis i infraestructures TIC estratègiques, també les específiques del sector industrial,
de Catalunya
OE.CS.05: Assolir uns nivells de confiança digital suficients per a un desenvolupament segur de la societat
digital
OE.CS.07: Millorar la coordinació i d'altres, com ara la compartició d'informació, actuació conjunta i escalat en
matèria de prevenció, contenció, resolució (…)
OE.CS.10: Disposar d'una organització de la ciberseguretat adequada
OE.CS.12: Determinar un model operatiu amb les administracions catalanes i protegir (…)
OE.CS.13: Disposar de mecanismes de coordinació entre els diferents actors implicats (…)
OE.CS.14: Disposar de la capacitat per a respondre a incidents de ciberseguretat (…)
OE.CS.16: Acordar un model operatiu de ciberseguretat amb els actors implicats (…)

Grup de Treball

Ens
Responsable

Calendari

Ciberseguretat

Organisme
competent en
ciberseguretat

01/2019 –
12/2023

Fites / Productes

Riscos identificats

•

Definició del Programa “Xarxa CSIRT de Catalunya”, establint principalment la necessitat de disposar de
CSIRT sectorials per a col·lectius com universitats, infraestructures essencials i sectors regulats

•

Foment de l’establiment de CSIRT dins la xarxa que es coordinin amb l’organisme competent en matèria de
ciberseguretat a Catalunya

•

Definició dels sectors que resultin rellevants per a garantir la disposició de la capacitat adient

•

Creació del suport estratègic i operatiu per a l’operació de CSIRT sectorials, com a mínim en aquells sectors
rellevants i/o que necessitin de suport de l’organisme competent

•

Promoció en el principals fòrums de ciberseguretat de caire nacional i internacional

•

Establiment de mecanismes de col·laboració entre els CERT/CSIRT i l’organisme competent

Indicadors de seguiment

• No hi ha organisme que ostenti la competència
de rebre les notificacions d’incidents
• Manca de coneixement del que és un
CERT/CSIRT entre el sector privat
• No existeix coordinació efectiva entre actors
rellevants (ex: sector públic i privat de la
ciberseguretat)
• Manca de disponibilitat de recursos públics

Dependències

Cost estimat

Priorització

Esforç Esperat
•
•
•
•

% implantació del Programa “Xarxa CSIRT”
# de CSIRT dins la “Xarxa CSIRT”
% de cobertura dels sectors identificats
# de CSIRT en col·laboració amb l’organisme

• IN.CS.LE1.01: Definir i capacitar un
servei públic de ciberseguretat
• IN.CS.LE4.03: Millor model operatiu i
de governança

Baix

X
Mig

Alt

0,5 M€
Retorn Esperat
Baix

X
Mig

Alt
98

2. Iniciatives: Ciberseguretat – Millora de la ciberseguretat i resiliència
3de les infraestructures TIC industrials i/o estratègiques (4/4)
INICIATIVA CS.LE2.04 – Impulsar un pla de certificació de productes industrials de ciberseguretat

Línia estratègica

• Millora de la ciberseguretat i resiliència de les infraestructures TIC industrials i/o estratègiques
•

Objectius
estratègics
associats

•
•

OE.CS.01: Protegir els serveis i infraestructures TIC estratègiques, també
les específiques del sector industrial, de Catalunya
OE.CS.05: Assolir uns nivells de confiança digital suficients per a un
desenvolupament segur de la societat digital
OE.CS.15: Establir un marc normatiu en matèria de ciberseguretat a nivell
material homologable a nivell europeu

Grup de Treball

Ens
Responsable

Calendari

Ciberseguretat

Generalitat de
Catalunya
(Indústria)

01/2019 –
12/2023

Fites / Productes

Riscos identificats

• Selecció d’un esquema de certificació de productes industrials de ciberseguretat, tot
alineat amb les normatives i millors pràctiques europees i de caire internacional (IoT,
Smart IT, etc.)
• Determinació dels productes subjectes a l’esquema de certificació i coordinació
amb els organismes responsables de controlar la seguretat industrial dels productes
• Comunicació als actors implicats (empreses, autoritats competents, etc.) de
l’esquema de certificació per la seva adequada implantació
• Seguiment de la implantació de l’esquema de certificació
Indicadors de seguiment

•
•
•
•

# esquemes de certificació analitzats
Esquema triat
# productes subjectes a certificació
# productes certificats (anual)

• Manca d’un organisme certificació
• Manca de regulació en la matèria
• Manca de disponibilitat de recursos públics

Dependències
• IN.CS.LE1.01: Definir i capacitar un
servei públic de ciberseguretat
• IN.CS.LE3.03: Definir un pla de
comunicació sobre les accions
engegades per les APC per generar un
clima de confiança en la societat digital

Cost estimat

Priorització

Esforç Esperat
Baix

X
Mig

Alt

1,5 M€
Retorn Esperat
Baix

Mig

X
Alt
99

2. Iniciatives: Ciberseguretat – Crear una cultura de la
3ciberseguretat, conscienciant i capacitant als diferents actors (1/3)
INICIATIVA CS.LE3.01 –Establir un servei públic per a pilotar els plans de comunicació, conscienciació i formació en ciberseguretat

Línia estratègica

Objectius
estratègics
associats

• Crear una cultura de la ciberseguretat, conscienciant i capacitant als diferents actors
•
•

•
•
•

OE.CS.03: Conscienciar i capacitar a la societat catalana per a un ús segur de les TIC
OE.CS.05: Assolir uns nivells de confiança digital suficients per a un desenvolupament segur
de la societat digital
OE.CS.06: Disposar un servei públic de ciberseguretat de Catalunya emparat per les polítiques
públiques
OE.CS.09: Disposar de polítiques transversals que afavoreixin l’augment de la confiança digital
OE.CS.17: Alinear el model de ciberseguretat amb els objectius i programes específics
europeus

Grup de Treball

Ens
Responsable

Calendari

Ciberseguretat

Generalitat de
Catalunya

01/2019 –
12/2023

Fites / Productes

Riscos identificats

•

Definició de l’estratègia i pla del servei de comunicació, tot alineant-lo amb l’estratègia i
pla de ciberseguretat de Catalunya i el pla de conscienciació, si s’escau

•

Prestació d’un servei públic de comunicació, i conscienciació i capacitació emparat pel
servei públic de ciberseguretat i aprofitant les iniciatives i recursos actuals dels quals
disposa CESICAT, així com d’altres existents a les diferents APC

•

Posada en marxa i execució dels plans de comunicació i conscienciació de
ciberseguretat

•

Identificació de les mètriques i indicadors necessaris per avaluar-ne l’impacte en la
confiança digital de la societat catalana

Indicadors de seguiment
• % Definició estratègia i pla de comunicació
• % Execució dels plans de comunicació i
conscienciació
• # mètriques i indicadors de confiança digital
• % d’indicadors en QC

Iniciativa clau definida per aquest àmbit

• Manca d’un servei públic de ciberseguretat
• Manca de regulació associada
• Manca de disponibilitat de recursos públics

Dependències

Cost estimat

Priorització

Esforç Esperat
• IN.CS.LE1.01: Definir i capacitar un
servei públic de ciberseguretat
• IN.CS.LE4.05: Construir i explotar un
baròmetre que permeti mesurar l’estat
de la ciberseguretat a Catalunya

Baix

Mig

X
Alt

3 M€
Retorn Esperat
Baix

Mig

X
Alt
100

2. Iniciatives: Ciberseguretat – Crear una cultura de la
3ciberseguretat, conscienciant i capacitant als diferents actors (2/3)
INICIATIVA CS.LE3.02 – Definir un programa de formació i conscienciació per a la societat catalana

Línia estratègica

Objectius
estratègics
associats

• Crear una cultura de la ciberseguretat, conscienciant i capacitant als diferents actors
•
•

•
•
•

OE.CS.03: Conscienciar i capacitar a la societat catalana per a un ús segur de les TIC
OE.CS.05: Assolir uns nivells de confiança digital suficients per a un desenvolupament segur
de la societat digital
OE.CS.06: Disposar un servei públic de ciberseguretat de Catalunya emparat per les polítiques
públiques
OE.CS.09: Disposar de polítiques transversals que afavoreixin l’augment de la confiança digital
OE.CS.17: Alinear el model de ciberseguretat amb els objectius i programes específics
europeus

Grup de Treball

Ens
Responsable

Calendari

Ciberseguretat

APC i entitats
privades

01/2019 –
12/2023

Fites / Productes
•
•
•
•

Riscos identificats

Definició d’un programa d’impuls per a la promoció de la conscienciació i la capacitació de la
societat catalana en matèria de ciberseguretat
Identificació i anàlisi de les diferents actuacions empreses per les APC en matèria de
conscienciació i capacitació
Identificació i anàlisi dels diferents programes de capacitació (postgraus, màsters, etc.) existents a
Catalunya
Elaboració i desplegament del Pla de conscienciació i capacitació (emissors, continguts, canals,
calendaris, etc.) per a actors amb ascendència (ex: formadors, directius), professionals vinculats amb
la ciberseguretat i la seguretat pública (ex: Mossos d’Esquadra, gestors i tècnics de ciberseguretat),
ciutadania i col·lectius vulnerables (infants, joves i gent gran afectada per la bretxa digital) per a la
seva auto-protecció, etc.

Indicadors de seguiment
• # polítiques específiques engegades
• # actuacions existents (APC i sector privat)
• % elaboració del Pla de conscienciació i
capacitació
• # mètriques i indicadors específics
• % desplegament del Pla de conscienciació i
capacitació

• No existeix coordinació efectiva entre actors
rellevants (ex: entre APC)
• Manca de disponibilitat de recursos públics

Dependències
•

IN.CS.LE1.01: Definir i capacitar un servei
públic de ciberseguretat

•

IN.CS.LE3.01: Establir un servei públic de
comunicació i conscienciació

•

IN.CS.LE4.05: Construir i explotar un
baròmetre que permeti mesurar l’estat de
la ciberseguretat a Catalunya

Cost estimat

Priorització

Esforç Esperat
Baix

Mig

X
Alt

2 M€
Retorn Esperat
Baix

Mig

X
Alt
101

2. Iniciatives: Ciberseguretat – Crear una cultura de la
3ciberseguretat, conscienciant i capacitant als diferents actors (3/3)
INICIATIVA CS.LE3.03 – Comunicar les accions endegades per les APC per generar confiança en la societat digital

Línia estratègica

• Crear una cultura de la ciberseguretat, conscienciant i capacitant als diferents actors
•

Objectius
estratègics
associats

•
•

OE.CS.03: Conscienciar i capacitar a la societat catalana per a un ús
segur de les TIC
OE.CS.05: Assolir uns nivells de confiança digital suficients per a un
desenvolupament segur de la societat digital
OE.CS.09: Disposar de polítiques transversals que afavoreixin l’augment
de la confiança digital

Grup de Treball

Ens
Responsable

Calendari

Ciberseguretat

APC

01/2019 –
12/2023

Fites / Productes
•
•
•
•

Riscos identificats

Definició i lideratge d’un programa d’impuls de polítiques transversals que promoguin la
comunicació coordinada dels aspectes més rellevants de la ciberseguretat, així com de les principals
actuacions engegades per les APC
Identificació i anàlisi de les diferents actuacions empreses per les APC en matèria de
ciberseguretat
Identificació i anàlisi de les actuacions que s’emprendran, lideraran o coordinaran des del servei
públic de ciberseguretat
Elaboració i desplegament del Pla de comunicació (emissors, continguts, canals, calendaris, etc.)
per a actors amb ascendència, professionals vinculats amb la ciberseguretat i la seguretat pública,
ciutadania i col·lectius vulnerables

Indicadors de seguiment
• # polítiques transversals
• # actuacions empreses per les APC
• # actuacions a ésser liderades pel servei
públic de ciberseguretat
• % desplegament Pla de comunicació
• # comunicacions realitzades

• No existeix coordinació efectiva entre actors
rellevants (ex: entre APC)
• Coordinació entre APC
• Manca d’un servei públic de ciberseguretat
• Manca de disponibilitat de recursos públics

Dependències
•

IN.CS.LE1.01: Definir i capacitar un servei
públic de ciberseguretat

•

IN.CS.LE3.01: Establir un servei públic de
comunicació i conscienciació

•

IN.CS.L4.05: Construir i explotar un
baròmetre que permeti mesurar l’estat de
la ciberseguretat a Catalunya

Cost estimat

Priorització

Esforç Esperat
X
Baix

Mig

Alt

1 M€
Retorn Esperat
Baix

X
Mig

Alt
102

2. Iniciatives: Ciberseguretat – Governabilitat de la
3ciberseguretat (1/5)
INICIATIVA CS.LE4.01 – Establir un marc normatiu per al Govern de la ciberseguretat

Línia estratègica

• Governabilitat de la ciberseguretat
•

Objectius
estratègics
associats

•
•
•

OE.CS.05: Assolir uns nivells de confiança digital suficients per a un
desenvolupament segur de la societat digital
OE.CS.09: Disposar de polítiques transversals que afavoreixin l’augment de la
confiança digital
OE.CS.15: Establir un marc normatiu en matèria de ciberseguretat a nivell material
homologable a nivell europeu
OE.CS.17: Alinear el model de ciberseguretat amb els objectius i programes
específics europeus

Grup de Treball

Ens
Responsable

Calendari

Ciberseguretat

Organisme
competent en
ciberseguretat

2018-2020

Fites / Productes

Riscos identificats

•

Determinació dels marcs normatius existents en l’àmbit de les Administració Públiques per a
regular l’ús segur de les TIC, tot analitzant la normativa aplicable. Determinar les tasques a elaborar
per l’organisme competent en matèria de ciberseguretat vers la construcció d’un marc normatiu en la
matèria

•

Anàlisi dels fenòmens actuals i les tendències en l’ús de les TIC per tal de determinar riscos i
necessitats en matèria de regulació

•

Anàlisi dels diferents entorns regulatoris de les Administracions Públiques

•

Elaboració de normativa específica que permeti, tot complint amb la legislació vigent, regular de
manera adequada l’ús de les TIC

•

Establiment dels mecanismes adequats per a permetre l’aprofitament de la normativa elaborada per
part de les Administracions públiques de Catalunya

Indicadors de seguiment

• Alineament amb normatives estatals existents
• Manca de disponibilitat de recursos públics

Dependències

Cost estimat

Priorització

Esforç Esperat
• # normativa necessària
• % normativa elaborada
• # mecanismes d’aprofitament

• IN.CS.LE1.01: Definir i capacitar un
servei públic de ciberseguretat

X
Baix

Mig

Alt

1 M€
Retorn Esperat
Baix

Mig

X
Alt
103

2. Iniciatives: Ciberseguretat – Governabilitat de la
3ciberseguretat (2/5)
INICIATIVA CS.LE4.02 – Definir un model comú de governança de la ciberseguretat entre les APC

Línia estratègica

• Governabilitat de la ciberseguretat
•

Objectius
estratègics
associats

•
•

OE.CS.05: Assolir uns nivells de confiança digital suficients per a
un desenvolupament segur de la societat digital
OE.CS.06: Disposar un servei públic de ciberseguretat de
Catalunya emparat per les polítiques públiques
OE.CS.09: Disposar de polítiques transversals que afavoreixin
l’augment de la confiança digital

Grup de Treball

Ens
Responsable

Calendari

Ciberseguretat

APC

2018-2022

Fites / Productes

Riscos identificats

•

Definició i constitució de polítiques públiques transversals envers la creació d’un òrgan
i model de governança de la ciberseguretat

•

Definició del model de governança, tot alineant-lo amb la normativa europea associada,
així com amb els estàndards i millors pràctiques implantats en el sector privat

•

Identificació dels actors clau en el model de governança

•

Constitució de l’òrgan de govern

•

Definició i consens dels indicadors (KPI) necessaris per poder avaluar l’estat de la
ciberseguretat a Catalunya, i integració d’aquests en el servei Observatori de la
ciberseguretat de Catalunya

Indicadors de seguiment

•
•
•
•

Model de governança
# model de recollida de mètriques i indicadors
# eines de col·laboració establertes
# sessions de divulgació impartides

Iniciativa clau definida per aquest àmbit

• Manca de marc normatiu específic
• No existeix coordinació efectiva entre actors
rellevants (ex: entre APC)
• Imposició de models de governança existents
• Manca de disponibilitat de recursos públics

Dependències
• IN.CS.LE1.01: Definir i capacitar un
servei públic de ciberseguretat
• IN.CS.LE4.04: Construir un mapa de
relacions amb els actors clau de
Catalunya
• IN.CS.LE4.01: Establiment del marc
normatiu

Cost estimat

Priorització

Esforç Esperat
Baix

Mig

X
Alt

2,5 M€
Retorn Esperat
Baix

Mig

X
Alt
104

2. Iniciatives: Ciberseguretat – Governabilitat de la
3ciberseguretat (3/5)
INICIATIVA CS.LE4.03 – Impulsar un model operatiu comú de ciberseguretat

Línia estratègica

• Governabilitat de la ciberseguretat
•

Objectius
estratègics
associats

•
•

OE.CS.05: Assolir uns nivells de confiança digital suficients per a
un desenvolupament segur de la societat digital
OE.CS.16: Acordar un model operatiu de ciberseguretat amb els
actors implicats a fi d'assolir un model de govern coordinat
OE.CS.18: Avaluar i determinar l'estat de la ciberseguretat a
Catalunya envers els nivells de maduresa definits en el model de
ciberseguretat

Grup de Treball

Ens
Responsable

Calendari

Ciberseguretat

APC- Organisme
competent en
ciberseguretat

01/2019 –
12/2023

Fites / Productes

Riscos identificats

•

Definició i consens, entre les APC, d’un model operatiu de ciberseguretat amb orientació a
l’anàlisi i avaluació de riscos i alineat amb els objectius i programes europeus

•

Definició i consens, entre les APC, del model de recollida, anàlisi i comunicació de mètriques i
indicadors

•

Identificació de canals i implementació de les eines necessàries per a establir una col·laboració
eficaç i eficient pel que fa a la recollida de mètriques i indicadors (sense menystenir-ne d’altres, com
ara la gestió coordinada d’emergències)

•

Creació d’espais de col·laboració i mecanismes públic-privats que permetin el foment de l’adopció
del model operatiu de ciberseguretat en el sector privat

•

Definició i desplegament d’un programa de divulgació del model operatiu de la ciberseguretat a
les APC (Comunicació)

Indicadors de seguiment

• Manca de marc normatiu específic
• No existeix coordinació efectiva entre actors
rellevants (ex: entre APC)
• Imposició de models de governança existents

Dependències

Cost estimat

Priorització

Esforç Esperat
• % model operatiu
• % model de recollida de mètriques i indicadors
• # mecanismes públic-privats

• IN.CS.LE1.02: Constitució d’òrgan de
govern
• IN.CS.LE4.04: Construir un mapa de
relacions amb els actors clau de
Catalunya

Baix

Mig

X
Alt

2 M€
Retorn Esperat
Baix

Mig

X
Alt
105

2. Iniciatives: Ciberseguretat – Governabilitat de la
3ciberseguretat (4/5)
INICIATIVA CS.LE4.04 – Establir marcs de col·laboració i coordinació amb organismes nacionals i internacionals de ciberseguretat

Línia estratègica

• Governabilitat de la ciberseguretat
•

Objectius
estratègics
associats

•
•
•
•

OE.CS.05: Assolir uns nivells de confiança digital suficients per a un desenvolupament segur de la societat
digital
OE.CS.07: Millorar la coordinació i d'altres, com ara la compartició d'informació, actuació conjunta i escalat en
matèria de prevenció, contenció, resolució i, en general, gestió d'incidents de ciberseguretat
OE.CS.08: Contribuir activament en la millora de la ciberseguretat en l’àmbit internacional
OE.CS.16: Acordar un model operatiu de ciberseguretat amb els actors implicats a fi d'assolir un model de
govern coordinat
OE.CS.17: Alinear el model de ciberseguretat amb els objectius i programes específics europeus

Grup de Treball

Ens
Responsable

Calendari

Ciberseguretat

APC

01/2019 –
12/2023

Fites / Productes

Riscos identificats

•

Establiment d’un mapa de relacions amb els diferents actors clau de la ciberseguretat en els àmbits estatal i internacional (Autoritats competents en
ciberseguretat, CERT/CSIRT nacionals i/o governamentals, multinacionals TIC, multinacionals de la ciberseguretat, punts d’intercanvi de dades,
operadors internacionals de serveis essencials, altres)

•

Disseny del full de ruta “Relacions internacionals”

•

Establiment d’un mapa de relacions amb els diferents actors clau de la ciberseguretat a Catalunya (CESICAT, Mossos d'Esquadra, Autoritats
competents en comerç electrònic, educació, seguretat pública i d’altres, Diputacions, Ajuntaments, Universitats, indústria, prestadors de serveis digitals i
comerç electrònic, operadors de serveis essencials i infraestructures crítiques, col·legis professionals, empreses de ciberseguretat, associacions de
ciber-voluntaris, registradors de domini, etc.)

•

Disseny del full de ruta “Relacions internes”

•

Participació en els principals fòrums i espais de ciberseguretat d’àmbit internacional i nacional amb l’objectiu d’establir-hi relacions de confiança

•

Establiment d’acords i fulls de ruta de coordinació i col·laboració multi-laterals entre Administracions i ens públics, tot alineats amb la normativa
europea vigent i principalment focalitzats en la prevenció i gestió d’emergències

•

Establiment d’acords i fulls de ruta de coordinació i col·laboració amb el sector privat mitjançant ’instruments de col·laboració públic-privada i
principalment focalitzats en la prevenció i gestió d’emergències

Indicadors de seguiment
• # actors amb qui establir relacions
• % disseny full de ruta “Relacions
Internacionals”
• # acords i fulls de ruta establerts (APC I sector
privat)
• # actuacions coordinades

• Variació de l’abast de la coordinació
internacional en funció de la conjuntura política
• Manca d’un model comú de governança
• Manca de disponibilitat de recursos públics

Dependències
• IN.CS.LE1.01: Definir i capacitar un
servei públic de ciberseguretat
• IN.CS.LE1.02: Constitució d’òrgan de
govern
• IN.CS.LE2.03: Impulsar la creació de
CSIRT sectorials

Cost estimat

Priorització

Esforç Esperat
Baix

Mig

X
Alt

1 M€
Retorn Esperat
Baix

Mig

X
Alt
106

2. Iniciatives: Ciberseguretat – Governabilitat de la
3ciberseguretat (5/5)
INICIATIVA CS.LE4.05 – Establir un baròmetre per a mesurar el nivell de ciberseguretat de Catalunya

Línia estratègica

• Governabilitat de la ciberseguretat
•
•
•

Objectius
estratègics
associats

•
•
•
•
•
•

OE.CS.05: Assolir uns nivells de confiança digital suficients per a un desenvolupament (…)
OE.CS.06: Disposar un servei públic de ciberseguretat de Catalunya (…)
OE.CS.07: Millorar la coordinació i d'altres, com ara la compartició d'informació, actuació conjunta i escalat en
matèria de prevenció, contenció, resolució (…)
OE.CS.10: Disposar d'una organització de la ciberseguretat adequada
OE.CS.12: Determinar un model operatiu amb les administracions catalanes i protegir (…)
OE.CS.13: Disposar de mecanismes de coordinació entre els diferents actors implicats (…)
OE.CS.16: Acordar un model operatiu de ciberseguretat amb els actors implicats (…)
OE.CS.17: Alinear el model de ciberseguretat amb els objectius i programes específics europeus
OE.CS.18: Avaluar i determinar l'estat de la ciberseguretat a Catalunya envers els nivells de maduresa definits
en el model de ciberseguretat

Grup de Treball

Ens
Responsable

Calendari

Ciberseguretat

Organisme
competent en
ciberseguretat

01/2020 –
12/2022

Fites / Productes

Riscos identificats

• Identificació de fonts d’interès que puguin i/o hagin d’aportar les mètriques
definides (CSIRT sectorials, APC, IdesCAT, Institut d’Estudis de la Seguretat,
Universitats i Centres de Recerca, i d’altres rellevants)
• Establiment dels protocols i acords públic-privats necessaris per compartir les
dades necessàries
• Construcció de la plataforma de recollida i explotació de dades
• Explotació i comunicació d’indicadors (i compartició d’informació entre els actors
implicats, tant per l’àmbit públic com pel privat)
• Proposta d’iniciatives com a resposta a l’anàlisi de les tendències identificades
Indicadors de seguiment

• # fonts d’interès
• % construcció plataforma
• % comunicació baròmetre/s

• No existeix coordinació efectiva entre actors
rellevants (ex: sector públic i privat de la
ciberseguretat)
• Manca d’un model comú de governança
• Manca de disponibilitat de recursos públics

Dependències
•

Cost estimat

Esforç Esperat

IN.CS.LE1.02: Constituir l’òrgan de
govern de la ciberseguretat a les APC

•

IN.CS.LE4.04: Construir un mapa de
relacions internacionals

•

IN.CS.LE4.04: Construir un mapa de
relacions amb actors clau de Catalunya

Priorització

Baix

X
Mig

Alt

1 M€
Retorn Esperat
Baix

X
Mig

Alt
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2. Iniciatives: Ciberseguretat – Innovació i talent en matèria de
3ciberseguretat i foment del desenvolupament d’un sector de la
ciberseguretat català (1/5)
INICIATIVA CS.LE5.01 Crear espais de col·laboració i coordinació entre oferta i demanda en l'àmbit de la ciberseguretat

Línia estratègica

• Innovació i talent en matèria de ciberseguretat i foment del desenvolupament d’un sector de la ciberseguretat català
•

Objectius
estratègics
associats

•
•
•

OE.CS.04: Afavorir un entorn procliu per al desenvolupament de serveis i
solucions de ciberseguretat catalanes
OE.CS.05: Assolir uns nivells de confiança digital suficients per a un
desenvolupament segur de la societat digital
OE.CS.08: Contribuir activament en la millora de la ciberseguretat en l’àmbit
internacional
OE.CS.09: Disposar de polítiques transversals que afavoreixin l’augment de la
confiança digital

Grup de Treball

Ens
Responsable

Calendari

Ciberseguretat

APC, Universitats
i Centre de
recerca

01/2018 12/2023

Fites / Productes

Riscos identificats

•

Identificació d’actors rellevants (Agència de Ciberseguretat, Universitats i Centres de Recerca, però també empreses o clústers d’empreses del sector
de la ciberseguretat) capaços de dinamitzar espais d’intercanvi d’idees i realitzar una valoració de tendències i/o propostes innovadores

•

Desenvolupament dels espais adequats, o foment de la creació de nous allà on sigui necessari, capaços de generar l’intercanvi d’idees Donar suport
des de la nova Agència als espais que es generin i, principalment, establir els mecanismes que dinamitzin la creació de solucions innovadores en
resposta a les tendències analitzades. Donar suport des de la nova Agència als espais que es generin i, principalment, establ ir els mecanismes que
dinamitzin la creació de solucions innovadores en resposta a les tendències analitzades

•

Alineament de mecanismes de dinamització, com ara plans de compra innovadora o planificada, que impulsin la creació de solucions innovadores
en resposta a les tendències analitzades

•

Lideratge, des de l’Agència, i foment, a partir dels espais d’intercanvi, de mecanismes de coordinació entre la oferta i la demanda de productes i
serveis de ciberseguretat a Catalunya, especialment pel que fa referència a les tendències que s’analitzen des dels espais d’intercanvi

•

Elaboració d’un marc estratègic de foment del producte de ciberseguretat, que pugui ser debatut en els espais d’intercanvi, i dinamitzat amb les
polítiques de suport establertes

Indicadors de seguiment

• # propostes innovadores
• # propostes innovadores recolzades pel sector
privat

• No existeix coordinació efectiva entre actors
rellevants (ex: sector públic i privat de la
ciberseguretat)
• Manca de teixit industrial significatiu pel que fa a
les TIC i la ciberseguretat
• Manca de disponibilitat de recursos públics

Dependències
• IN.CS.LE1.01: Definir i capacitar un
servei públic de ciberseguretat
• IN.CS.LE1.02: Constitució d’òrgan de
govern
• IN.CS.LE4.04: Construir un mapa de
relacions amb els actors clau de
Catalunya

Cost estimat

Priorització

Esforç Esperat
Baix

Mig

X
Alt

0,3 M€
Retorn Esperat
Baix

Mig

X
Alt
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2. Iniciatives: Ciberseguretat – Innovació i talent en matèria de
3ciberseguretat i foment del desenvolupament d’un sector de la
ciberseguretat català (2/5)
INICIATIVA CS.LE5.02 – Impulsar el sector empresarial català en l'àmbit de la ciberseguretat

Línia estratègica

Objectius
estratègics
associats

• Innovació i talent en matèria de ciberseguretat i foment del desenvolupament d’un sector de la ciberseguretat català
•
•
•
•
•
•
•

OE.CS.02: Millorar les capacitats de prevenció i gestió de les conductes il·lícites a les TIC catalanes
OE.CS.03: Conscienciar i capacitar a la societat catalana per a un ús segur de les TIC
OE.CS.04: Afavorir un entorn procliu per al desenvolupament de serveis i solucions (…)
OE.CS.05: Assolir uns nivells de confiança digital suficients per a un desenvolupament segur de la societat
digital
OE.CS.07: Millorar la coordinació i d'altres, com ara la compartició d'informació, actuació conjunta i escalat en
matèria de prevenció, contenció, resolució i, en general, gestió d'incidents de ciberseguretat
OE.CS.08: Contribuir activament en la millora de la ciberseguretat en l’àmbit internacional
OE.CS.18: Avaluar i determinar l'estat de la ciberseguretat a Catalunya envers els nivells de maduresa definits
en el model de ciberseguretat

Grup de Treball

Ens
Responsable

Calendari

Ciberseguretat

APC

2019-2023

Fites / Productes

Riscos identificats

•

Identificació d’activitats, capacitats i necessitats per al sector de la ciberseguretat a Catalunya

•

Identificació dels líders internacionals del sector de la ciberseguretat en productes i serveis

•

Foment de la implantació de centres de treball, recerca i innovació d’empreses rellevants en el
sector de la ciberseguretat, establint acords estratègics amb les empreses líder

•

Foment d’acords estratègics entre empreses internacionals i nacionals i promoció d’entorns
d’intercanvi de coneixement, per exemple a través de Centres de Recerca

•

Creació d’un programa de finançament públic específic (i apropament cap al sector privat de
ciberseguretat dels ja existents, tant a nivell estatal com europeu), tot facilitant que també el sector
privat incideixi en la priorització dels temes d’innovació a ésser finançats

• Manca de teixit industrial significatiu pel que fa a
les TIC i la ciberseguretat
• Percepció de ROI no existent
• Nivells de coneixement i conscienciació baixos
a la societat catalana
• Ús de noves tecnologies no catalanes i de fora de
Catalunya
• Manca de disponibilitat de recursos públics

Indicadors de seguiment

Dependències

Cost estimat

Priorització

Esforç Esperat
•

IN.CS.LE1.02: Constitució d’òrgan de govern

•

# empreses internacionals del sector implantades a
Catalunya

•

IN.CS.LE5.04: Atraure inversió privada

•

IN.CS.LE5.03: Atraure, crear i retenir talent

•

# empreses nacionals del sector creades a Catalunya

•

Construir un mapa de relacions amb els actors
clau de Catalunya

Baix

Mig

X
Alt

0,3 M€
Retorn Esperat
Baix

Mig

X
Alt
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2. Iniciatives: Ciberseguretat – Innovació i talent en matèria de
3ciberseguretat i foment del desenvolupament d’un sector de la
ciberseguretat català (3/5)
INICIATIVA CS.LE5.03 – Impulsar polítiques que estimulin la contractació de serveis de ciberseguretat a Catalunya

Línia estratègica

Objectius
estratègics
associats

• Innovació i talent en matèria de ciberseguretat i foment del desenvolupament d’un sector de la ciberseguretat català
•
•
•
•
•
•
•

OE.CS.02: Millorar les capacitats de prevenció i gestió de les conductes il·lícites a les TIC catalanes
OE.CS.03: Conscienciar i capacitar a la societat catalana per a un ús segur de les TIC
OE.CS.04: Afavorir un entorn procliu per al desenvolupament de serveis i solucions (…)
OE.CS.05: Assolir uns nivells de confiança digital suficients per a un desenvolupament segur de la societat
digital
OE.CS.07: Millorar la coordinació i d'altres, com ara la compartició d'informació, actuació conjunta i escalat en
matèria de prevenció, contenció, resolució i, en general, gestió d'incidents de ciberseguretat
OE.CS.08: Contribuir activament en la millora de la ciberseguretat en l’àmbit internacional
OE.CS.18: Avaluar i determinar l'estat de la ciberseguretat a Catalunya envers els nivells de maduresa definits
en el model de ciberseguretat

Grup de Treball

Ens
Responsable

Calendari

Ciberseguretat

APC

01/2018 12/2023

Fites / Productes

Riscos identificats

•

Impuls de la conscienciació, en el sector privat català, sobre la importància de la ciberseguretat en la seva
imatge i resiliència.

•

Promoció de l’ús de tecnologies segures i la certificació dels nivells de ciberseguretat.

•

Creació i divulgació d’estudis estadístics i comparatius sobre els nivells de ciberseguretat del sector privat
català, conjuntament amb l’elaboració i publicació de mapes de riscos de ciberseguretat a Catalunya.

•

Establiment de plans de compra innovadora (ex: planificada) que coordinin oferta i demanda i impulsin la
creació de solucions de ciberseguretat a Catalunya.

•

Promocionar la contractació de serveis i solucions prestats a Catalunya.

Indicadors de seguiment

• Manca de teixit industrial significatiu pel que fa a
les TIC i la ciberseguretat
• Percepció de ROI no existent
• Nivells de coneixement i conscienciació baixos
a la societat catalana
• Ús de noves tecnologies no catalanes i de fora de
Catalunya
• Manca de disponibilitat de recursos públics

Dependències

Cost estimat

Priorització

Esforç Esperat
•

# empreses establertes a Catalunya treballant per APC

•

# solucions ciberseguretat creades a Catalunya i
implantades

• IN.CS.LE5.04: Atraure inversió privada
• Crear espais i dinàmiques d’intercanvi
d’idees, i coordinació oferta/demanda
• Definició del pla de comunicació

Baix

X
Alt

0,5 M€
Retorn Esperat
Baix

Iniciativa clau definida per aquest àmbit

Mig

Mig

X
Alt
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2. Iniciatives: Ciberseguretat – Innovació i talent en matèria de
3ciberseguretat i foment del desenvolupament d’un sector de la
ciberseguretat català (4/5)
INICIATIVA CS.LE5.04 – Atraure, crear i retenir talent en l’àmbit de la ciberseguretat

Línia estratègica

Objectius
estratègics
associats

• Innovació i talent en matèria de ciberseguretat i foment del desenvolupament d’un sector de la ciberseguretat català
•
•
•
•
•
•
•

OE.CS.02: Millorar les capacitats de prevenció i gestió de les conductes il·lícites a les TIC catalanes
OE.CS.03: Conscienciar i capacitar a la societat catalana per a un ús segur de les TIC
OE.CS.04: Afavorir un entorn procliu per al desenvolupament de serveis i solucions (…)
OE.CS.05: Assolir uns nivells de confiança digital suficients per a un desenvolupament segur de la societat
digital
OE.CS.08: Contribuir activament en la millora de la ciberseguretat en l’àmbit internacional
OE.CS.09: Disposar de polítiques transversals que afavoreixin l’augment de la confiança digital
OE.CS.18: Avaluar i determinar l'estat de la ciberseguretat a Catalunya envers els nivells de maduresa definits
en el model de ciberseguretat

Grup de Treball

Ens
Responsable

Calendari

Ciberseguretat

Universitats, APC
i entitats privades

2018-2020

Fites / Productes

Riscos identificats

•

Identificació de les necessitats de talent necessari (actual i futur) pel que fa a les diferents disciplines i /o àmbits de coneixement
en matèria de ciberseguretat.

•

Inclusió de la ciberseguretat en els Plans d’Estudis

•

Recolzament dels Màsters i Postgraus específics que s’imparteixen a Catalunya.

•

Promoció de la formació i contínua, i la certificació dels professionals en disciplines específiques.

•

Impuls en la realització de propostes innovadores i/o creatives que, tot estan alineades amb les necessitats actuals i futures en
matèria de ciberseguretat, fomentin l’atracció de talent.

•

Elaboració d’un estudi comparatiu sobre la remuneració econòmica dels professionals a Catalunya amb la pròpia d’altres països
d’acollida actual de talent.

•

Afavoriment dels processos de contractació de personal i empreses proveïdores per a les empreses del sector establertes a
Catalunya.

•

Impuls d’un apropament entre el sector privat de la ciberseguretat a Catalunya i els principals centres formatius i de Recerca pel
que fa a la generació de talent.

Indicadors de seguiment

• Manca d’estratègia (transversal) de ciberseguretat
• Manca de polítiques educatives globals
• Manca de teixit industrial significatiu pel que fa a
les TIC i la ciberseguretat
• Percepció de ROI no existent
• La conjuntura econòmica actual dificulta la
producció i retenció de talent
• Manca de disponibilitat de recursos públics

Dependències
•

IN.CS.LE5.02: Impulsar la creació d’empreses de
ciberseguretat catalanes

•

# professionals incorporats al mercat laboral català
des de Catalunya

•

•

IN.CS.LE5.01: Crear espais i dinàmiques
d’intercanvi d’idees, i coordinació oferta/demanda

# professionals incorporats al mercat laboral català
des de fora de Catalunya

•

IN.CS.LE4.04: Construir un mapa de relacions amb
els actors clau de Catalunya

•

IN.CS.LE3.03: Definició del pla de comunicació

Cost estimat

Priorització

Esforç Esperat
Baix

Mig

X
Alt

0,5 M€
Retorn Esperat
Baix

Mig

X
Alt
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2. Iniciatives: Ciberseguretat – Innovació i talent en matèria de
3ciberseguretat i foment del desenvolupament d’un sector de la
ciberseguretat català (5/5)
INICIATIVA CS.LE5.05 – Atraure inversió privada i promoció exterior del sector català de ciberseguretat

Línia estratègica

• Innovació i talent en matèria de ciberseguretat i foment del desenvolupament d’un sector de la ciberseguretat català
•

Objectius
estratègics
associats

•
•

OE.CS.04: Afavorir un entorn procliu per al desenvolupament de serveis i
solucions (…)
OE.CS.05: Assolir uns nivells de confiança digital suficients per a un
desenvolupament segur de la societat digital
OE.CS.08: Contribuir activament en la millora de la ciberseguretat en
l’àmbit internacional

Grup de Treball

Ens
Responsable

Calendari

Ciberseguretat

Generalitat de
Catalunya

2018-2023

Fites / Productes

Riscos identificats

•

Suport en la definició, desplegament de (o alineament amb) programes/línies específics de captació de
capital privat destinat a la inversió en qualssevol fases del procés d’innovació en matèria de
ciberseguretat, o bé a la inversió en empreses de ciberseguretat

•

Suport en la promoció de les propostes innovadores generades a la “Xarxa d’intercanvi”, així com de
les empreses del sector establertes a Catalunya, en els cercles de captació d’inversió privada (ex:Business
Angels)

•

Alineament amb (o integració de la innovació i del sector de la ciberseguretat catalana en) actuacions
existents de promoció de la indústria catalana a l’estranger (ex:Acc10)

•

Divulgació, tant a nivell nacional com internacional, les principals iniciatives i assoliments de la
ciberseguretat a Catalunya.

•

Treballar en l’organització de fires i congressos a Catalunya en la matèria o la participació de Catalunya
en fires i congressos internacionals.

Indicadors de seguiment
•

% programes/línies efectius de captació de capital
privat (a Catalunya / a l’estranger)

•

# propostes innovadores/empreses promogudes en
cercles de captació/inversió (a Catalunya / a
l’estranger)

•

% propostes innovadores i empreses amb èxit en la
captació

•

€ captats sector privat (a Catalunya / a l’estranger)

• Manca de teixit industrial significatiu pel que fa a
les TIC i la ciberseguretat
• Ús de noves tecnologies no catalanes i de fora de
Catalunya
• No existeix coordinació efectiva entre actors
rellevants (ex: sector públic i privat de la
ciberseguretat)

Dependències
• IN.CS.LE5.01: Crear espais i
dinàmiques d’intercanvi d’idees, i
coordinació oferta/demanda
• IN.CS.LE4.04: Construir un mapa de
relacions amb els actors clau de
Catalunya

Cost estimat

Priorització

Esforç Esperat
Baix

X
Mig

Alt

2 M€
Retorn Esperat
Baix

Mig

X
Alt
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2. Iniciatives: Ciberseguretat – Suport al teixit empresarial per a
3protegir l’activitat econòmica que empra les TIC (1/2)
INICIATIVA CS.LE6.01 – Impulsar l’ús de tecnologies segures del sector productiu enfront ciberatacs

Línia estratègica

Objectius
estratègics
associats

• Suport al teixit empresarial per a protegir l’activitat econòmica que empra les TIC
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OE.CS.01: Protegir els serveis i infraestructures TIC estratègiques (…)
OE.CS.02: Millorar les capacitats de prevenció i gestió de les conductes il·lícites a les TIC catalanes
OE.CS.03: Conscienciar i capacitar a la societat catalana per a un ús segur de les TIC
OE.CS.04: Afavorir un entorn procliu per al desenvolupament de serveis i solucions (…)
OE.CS.05: Assolir uns nivells de confiança digital suficients (…)
OE.CS.07: Millorar la coordinació i d'altres, com ara la compartició d'informació, actuació conjunta i escalat en
matèria de prevenció, contenció, resolució (…)
OE.CS.10: Disposar d'una organització de la ciberseguretat adequada
OE.CS.13: Disposar de mecanismes de coordinació entre els diferents actors implicats (…)
OE.CS.14: Disposar de la capacitat per a respondre a incidents de ciberseguretat (…)
OE.CS.16: Acordar un model operatiu de ciberseguretat amb els actors implicats (…)

Grup de Treball

Ens
Responsable

Calendari

Ciberseguretat

Organisme
competent en
ciberseguretat

2018-2020

Fites / Productes

Riscos identificats

•

Definició de les principals amenaces de ciberseguretat que poden tenir impacte en el teixit productiu.

•

Identificació i definició de les principals infraestructures que empra el teixit productiu i protegir-les de manera adequada
(directament o indirecta a través del foment de la implantació de mesures i/o equips de seguretat.

•

Definició dels continguts rellevants per a la prevenció d’incidents de ciberseguretat mitjançant campanyes de conscienciació
i capacitació.

•

Dimensionat de les capacitats del servei públic de ciberseguretat per a oferir serveis de suport (principalment de CSIRT)
enfront d’atacs.

•

Establiment dels mecanismes per a canalitzar les necessitats detectades a nivell empresarial cap a empreses capacitades per
a oferir serveis i solucions.

•

Identificació dels processos administratius on es requereixi el compliment d’esquemes i/o certificacions de ciberseguretat o
la disposició de capacitats en els serveis (contractació, interrelació amb l’Administració, govern obert, etc.)

Indicadors de seguiment
•
•
•
•
•

Catàleg d’infraestructures del teixit productiu
# capacitats del servei públic
# mecanismes de canalització
# empreses capacitades
# processos administratius que requereix
certificacions

• No existeix coordinació efectiva entre actors
rellevants (ex: sector públic i privat de la
ciberseguretat)
• Nivells baixos de coneixement i conscienciació
• Manca de teixit industrial significatiu pel que fa a
les TIC i la ciberseguretat
• Percepció de ROI no existent
• Manca de disponibilitat de recursos públics

Dependències
•

IN.CS.LE1.02: Constitució d’òrgan de govern

•

IN.CS.LE4.04: Construir un mapa de relacions amb
els actors clau de Catalunya

•

IN.CS.LE1.01: Establir un servei públic de
ciberseguretat

•

IN.CS.LE3.03: Definició del pla de comunicació

•

IN.CS.LE4.01: Construir un baròmetre de
ciberseguretat

Cost estimat

Priorització

Esforç Esperat
Baix

X
Mig

Alt

2 M€
Retorn Esperat
Baix

X
Mig

Alt
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2. Iniciatives: Ciberseguretat – Suport al teixit empresarial per a
3protegir l’activitat econòmica que empra les TIC (2/2)
INICIATIVA CS.LE6.02 – Establir i impulsar mesures per a la protecció del teixit empresarial

Línia estratègica

Objectius
estratègics
associats

• Suport al teixit empresarial per a protegir l’activitat econòmica que empra les TIC
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OE.CS.01: Protegir els serveis i infraestructures TIC estratègiques (…)
OE.CS.02: Millorar les capacitats de prevenció i gestió de les conductes il·lícites a les TIC catalanes
OE.CS.03: Conscienciar i capacitar a la societat catalana per a un ús segur de les TIC
OE.CS.05: Assolir uns nivells de confiança digital suficients per a un desenvolupament segur de la societat digital
OE.CS.07: Millorar la coordinació i d'altres, com ara la compartició d'informació, actuació conjunta i escalat en
matèria de prevenció, contenció, resolució (…)
OE.CS.10: Disposar d'una organització de la ciberseguretat adequada
OE.CS.13: Disposar de mecanismes de coordinació entre els diferents actors implicats (…)
OE.CS.14: Disposar de la capacitat per a respondre a incidents de ciberseguretat (…)
OE.CS.16: Acordar un model operatiu de ciberseguretat amb els actors implicats (…)

Grup de Treball

Ens
Responsable

Calendari

Ciberseguretat

Organisme
competent en
ciberseguretat

2018-2023

Fites / Productes

Riscos identificats

•

Promoció de l’activitat dels CSIRT sectorials de la Xarxa CSIRT de Catalunya per tal que les
empreses s’hi puguin adscriure o bé rebre’n suport

•

Determinació dels serveis (i abast i intensitat d’aquests) amb què el servei públic de ciberseguretat
protegirà (ajudarà a protegir) al teixit empresarial; entre ells:

•

Foment de la formació i l’adopció de millors pràctiques i eines per a l’auto-protecció

•

Promoció del model de ciberseguretat entre els CSIRT sectorials, empreses de ciberseguretat
de Catalunya i teixit productiu en general

•

Capacitació (formació) operativament dels CSIRT sectorials, empreses de ciberseguretat, cibervoluntaris, i altres actors rellevants en matèria de resposta davant d’incidents

•

Resposta davant incidents de seguretat que afectin al teixit empresarial

Indicadors de seguiment

• No existeix coordinació efectiva entre actors
rellevants (ex: sector públic i privat de la
ciberseguretat)
• Manca de regulació en la matèria
• No ROI percebut de la inversió en ciberseguretat
• Manca de disponibilitat de recursos públics

Dependències

Cost estimat

Priorització

Esforç Esperat
•

• # empreses adscrites als serveis de CSIRT
sectorials
• % desplegament del servei públic

IN.CS.LE1.01: Establir un servei públic de
ciberseguretat

•

IN.CS.LE3.02: Definir un pla de conscienciació
i capacitació per a la societat catalana

•

IN.CS.LE4.03: Impulsar un millor model
operatiu i governança

Baix

X
Alt

5 M€
Retorn Esperat
Baix

Iniciativa clau definida per aquest àmbit

Mig

Mig

X
Alt
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3. Pla d’Implantació: Territori Intel·ligent (1/2)

Impulsar la contractació pública innovadora en els projectes de
territori intel·ligent

IN.TI.LE3.01

Crear espais d'experimentació i innovació interadministratius

IN.TI.LE3.02

Dinamitzar l'emprenedoria en l'àmbit de territori intel·ligent

IN.TI.LE3.03

Fomentar l'ús de les dades per a impulsar la creació de nous
serveis

IN.TI.LE3.04

Canviar el Marc Normatiu d’accés a les dades de gestió i execució
dels contractes vigents

Q3-23

IN.TI.LE2.03

Q2-23

Establir els mecanismes per la proposta de solucions de territori
intel·ligent sobre els reptes existents

Q1-23

IN.TI.LE2.02

Q3-22

Crear un centre d'estudis sobre l'eficiència, sostenibilitat i innovació
de serveis urbans

Q1-22
Q2-22

IN.TI.LE2.01

Q3-21

Incloure continguts sobre l'àmbit de territori intel·ligent als plans
formatius

Q2-21

IN.TI.LE1.04

Q1-21

Definir els Drets i Deures dins la societat digital i fomentar la ètica
digital entre la ciutadania

Q3-20

IN.TI.LE1.03

Q2-20

Comunicar i apoderar a la ciutadania sobre els beneficis de la
tecnologia de territori intel·ligent

Q1-20

IN.TI.LE1.02

Q3-19

Crear programes que fomentin la capacitació i l’apoderament digital
de la ciutadania

Q2-19

IN.TI.LE1.01

Q2-18
Q3-18
Q1-19

Iniciativa

Q1-18

Codi
iniciativa

Q2-17
Q3-17

A continuació, es presenta la duració de cada iniciativa de l’àmbit per quadrimestres:
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3. Pla d’Implantació: Territori Intel·ligent (1/2)

IN.TI.LE4.01

Desenvolupar plataformes comunes de captació de dades i
interacció amb actuadors

IN.TI.LE4.02

Desenvolupar el sistema operatiu de ciutats i regions com a nucli
per la gestió de la informació

IN.TI.LE4.03

Desenvolupar el Marketplace d’Aplicacions i Serveis per a la gestió
del territori

IN.TI.LE4.04

Posar a disposició de societat civil un sistema d’identitat digital

IN.TI.LE5.01

Potenciar el desenvolupament de l’Observatori SmartCat

IN.TI.LE5.02

Donar suport als municipis per desenvolupar estratègies de ciutat
intel·ligent

IN.TI.LE5.03

Comunicar i capacitar als professionals públics en l'àmbit de ciutat
intel·ligent

IN.TI.LE6.01

Impulsar projectes de territori intel·ligent des de ens
supramunicipals

IN.TI.LE6.02

Crear un sistema de governança que promogui els projectes de
territori intel·ligent

Q3-23

Q2-23

Q1-23

Q3-22

Q1-22
Q2-22

Q3-21

Q2-21

Q1-21

Q3-20

Q2-20

Q1-20

Q3-19

Q2-19

Q2-18
Q3-18
Q1-19

Iniciativa

Q1-18

Codi
iniciativa

Q2-17
Q3-17

A continuació, es presenta la duració de cada iniciativa de l’àmbit per quadrimestres:
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3. Pla d’Implantació: Administració Digital (1/2)

Q3-23

Q2-23

Q1-23

Q3-22

Q2-22

Q1-22

Q3-21

Q2-21

Q1-21

Q3-20

Q2-20

Q1-20

Q3-19

Q2-19

Q1-19

Q3-18

Q2-18

Q1-18

Iniciativa

Q3-17

Codi
iniciativa

Q2-17

A continuació, es presenta la duració de cada iniciativa de l’àmbit per quadrimestres:

Posar a disposició de la societat civil un sistema públic d'identitat
IN.AD.LE1.01 digital que permeti interoperar amb els serveis i registres de les
APC
Crear canals d’accés simplificats per facilitar la relació entre la
IN.AD.LE1.02
societat civil i les APC
Oferir serveis proactius a la societat civil associats als principals fets
IN.AD.LE1.03
vitals
Definir un model de relació, d’atenció i d’interacció centrat en
IN.AD.LE1.04
l’usuari
Consolidar la Finestreta Única Empresarial completant la xarxa de
IN.AD.LE1.05
municipis i entitats que n'ofereixen els serveis
Definir un model pels webs de les APC unificant criteris i requisits
IN.AD.LE1.06
tècnics
IN.AD.LE2.01 Adaptar els llocs de treball de les APC a la Transformació Digital
Definir el mapa del talent actual i impulsar iniciatives per al
desenvolupament i la retenció del talent a les APC
Definir i implantar un model d’acompanyament comú a la
IN.AD.LE2.03
Transformació Digital de les APC
Crear un ecosistema d’innovació per definir i implementar la
IN.AD.LE2.04
innovació en matèria de gestió pública
Dissenyar i implantar un sistema d’avaluació dels resultats de les
IN.AD.LE2.05
polítiques públiques en base a evidències

IN.AD.LE2.02
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3. Pla d’Implantació: Administració Digital (2/2)

Q3-23

Q2-23

Q1-23

Q3-22

Q2-22

Q1-22

Q3-21

Q2-21

Q1-21

Q3-20

Q2-20

Q1-20

Q3-19

Q2-19

Q1-19

Q3-18

Q2-18

Q1-18

Iniciativa

Q3-17

Codi
iniciativa

Q2-17

A continuació, es presenta la duració de cada iniciativa de l’àmbit per quadrimestres:

IN.AD.LE3.01 Definir i estructurar la governança de la gestió de les dades
IN.AD.LE3.02 Obrir i promoure l’ús de les principals bases de dades de les APC
Compartir les dades entre les APC i garantir la seva traçabilitat per
part dels seus propietaris
Definir mecanismes de classificació, ús i preservació dels
IN.AD.LE3.04
documents digitals de totes les APC
IN.AD.LE3.03

IN.AD.LE3.05 Expandir la digitalització de fonts documentals
IN.AD.LE4.01
IN.AD.LE4.02

IN.AD.LE4.03
IN.AD.LE4.04

Actuar a nivell normatiu i legislatiu per crear i ordenar els òrgans de
govern que pilotin el Sistema Català d’Administració Pública Digital
incloent l’ens que impulsi la Transformació Digital de les APC
Redactar la Carta de Drets i Deures de la ciutadania envers a
l’Administració Digital
Definir i implantar un programa d’avaluació i millora contínua de la
Transformació Digital de les APC
Orientar les APC a la gestió per casos en aquells serveis públics
d’alta complexitat

IN.AD.LE5.01 Adoptar els criteris d'interoperabilitat definits pel marc normatiu
Elaborar un catàleg de serveis al núvol tant de plataformes com
IN.AD.LE5.02 d'aplicacions, així com un mapa d'interaccions d'aplicacions i bases
de dades
Elaborar un protocol i normes tècniques de construcció
IN.AD.LE5.03
d’aplicacions per a facilitar-ne la reutilització per les APC
Construir un servei de detecció i implementació d’oportunitats
IN.AD.LE5.04
d’innovació a través de tecnologies disruptives
Definir una estratègia tecnològica per a articular un servei
IN.AD.LE5.05
d’Analítica de Dades i Big Data
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3. Pla d’Implantació: Internet Industrial

Q3-23

Q2-23

Q1-23

Q3-22

Q1-22
Q2-22

Q3-21

Q2-21

Q1-21

Q3-20

Q2-20

Q1-20

Q3-19

Q2-19

Q2-18
Q3-18
Q1-19

Iniciativa

Q1-18

Codi
iniciativa

Q1-17
Q2-17
Q3-17

A continuació, es presenta la duració de cada iniciativa de l’àmbit per quadrimestres:

Impulsar les infraestructures industrials vinculades a la indústria
4.0
Acompanyar i donar suport a l’R+D+I per superar els reptes de la
IN.II.LE1.02
indústria 4.0
IN.II.LE1.01

IN.II.LE1.03 Impulsar un programa de digitalització per a pimes
IN.II.LE2.01
IN.II.LE2.02

IN.II.LE3.01
IN.II.LE3.02
IN.II.LE3.03
IN.II.LE4.01

Col·laborar a nivell internacional i captar inversió estrangera en
l’àmbit de la indústria 4.0
Impulsar i participar activament en Fires i Congressos tecnològics
de referència
Impulsar plataformes empresarials de treball col·laboratiu en
àmbits tecnològics
Crear un grup de treball estable per avaluar l’impacte de la
indústria 4.0 sobre el treball
Desenvolupar l'economia col·laborativa per situar la nostra
economia al capdavant de la nova economia digital
Impulsar el programa STEMcat d’impuls de les vocacions
tecnològiques

IN.II.LE5.01 Impulsar el programa Catlabs d’impuls de la innovació social digital
IN.II.LE6.01

Impulsar el programa de recerca i innovació en tecnologies digitals
avançades
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3. Pla d’Implantació: Estratègia d’Infraestructures

IN.EI.LE1.01
IN.EI.LE1.02
IN.EI.LE1.03
IN.EI.LE1.04
IN.EI.LE1.05

Definir els plans de xarxes corporatives municipals

IN.EI.LE1.08

Implantar la proposta tècnica de desplegament d’infraestructures
(fins el PdP)

IN.EI.LE1.09

Implantar els plans estratègics municipals

IN.EI.LE3.02
IN.EI.LE3.03
IN.EI.LE4.01
IN.EI.LE4.02

Q3-23

Q2-23

Q1-23

Q3-22

Q1-22
Q2-22

Q3-21

Q2-21

Q1-21

Q3-20

Q2-20

Q1-20

Definir una proposta de traçat temptatiu del desplegament
d’infraestructures que permeti dotar a tots els municipis catalans
d’un punt de presencia (PdP)
Definir la proposta tècnica de desplegament d’infraestructures
(fins el PdP)

IN.EI.LE1.07

IN.EI.LE3.01

Q3-19

Determinar els criteris de desplegament

Definir els plans estratègics municipals

IN.EI.LE2.02

Q2-19

Inventariar les infraestructures físiques existents de titularitat
pública
Definir les prescripcions en la creació de noves infraestructures i
assegurar la seva correcta aplicació

IN.EI.LE1.06

IN.EI.LE2.01

Q2-18
Q3-18
Q1-19

Iniciativa

Q1-18

Codi
iniciativa

Q1-17
Q2-17
Q3-17

A continuació, es presenta la duració de cada iniciativa de l’àmbit per quadrimestres:

Analitzar les necessitats del servei de computació al núvol per
part de les APC
Implantar la infraestructura que possibiliti oferir un servei de
computació al núvol per a les APC
Definir el catàleg de productes i serveis sobre les
infraestructures i xarxes públiques
Definir el model de gestió, manteniment i explotació de les
infraestructures, xarxes públiques i serveis
Garantir la màxima cobertura de veu i dades en mobilitat a tot el
territori
Identificar el marc normatiu aplicable al Pla Estratègic
d'Infraestructures
Crear comissions de treball entre les diferents APC
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3. Pla d’Implantació: Ciberseguretat (1/2)

Q3-23

Q2-23

Q1-23

Q3-22

Q1-22
Q2-22

Q3-21

Q2-21

Q1-21

Q3-20

Q2-20

Q1-20

Q3-19

Q2-19

Q2-18
Q3-18
Q1-19

Iniciativa

Q1-18

Codi
iniciativa

Q1-17
Q2-17
Q3-17

A continuació, es presenta la duració de cada iniciativa de l’àmbit per quadrimestres:

IN.CS.LE1.01 Establir un servei públic de ciberseguretat a Catalunya
IN.CS.LE1.02 Crear un organisme competent en matèria de ciberseguretat

IN.CS.LE1.03
IN.CS.LE2.01
IN.CS.LE2.02
IN.CS.LE2.03
IN.CS.LE2.04
IN.CS.LE3.01
IN.CS.LE3.02
IN.CS.LE3.03

Donar suport a les autoritats competents en matèria de
ciberseguretat
Definir mesures per a la protecció de la ciberseguretat i
resiliència de les infraestructures de les APC
Identificar les infraestructures essencials i definir mesures de
protecció de la ciberseguretat i resiliència
Impulsar la creació de Centres de Resposta a Ciberincidents a
nivell sectorial
Impulsar un pla de certificació de productes industrials de
ciberseguretat
Establir un servei públic per a pilotar els plans de comunicació,
conscienciació i formació en ciberseguretat
Definir un programa de formació i conscienciació per a la
societat catalana
Comunicar les accions endegades a les APC per generar
confiança en la societat digital
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3. Pla d’Implantació: Ciberseguretat (2/2)

Q3-23

Q2-23

Q1-23

Q3-22

Q1-22
Q2-22

Q3-21

Q2-21

Q1-21

Q3-20

Q2-20

Q1-20

Q3-19

Q2-19

Q2-18
Q3-18
Q1-19

Iniciativa

Q1-18

Codi
iniciativa

Q1-17
Q2-17
Q3-17

A continuació, es presenta la duració de cada iniciativa de l’àmbit per quadrimestres:

IN.CS.LE4.01 Establir un marc normatiu per al Govern de la ciberseguretat
IN.CS.LE4.02

Definir un model comú de governança de la ciberseguretat entre
les APC

IN.CS.LE4.03 Impulsar un model operatiu comú de ciberseguretat
Establir marcs de col·laboració i coordinació amb organismes
nacionals i internacionals de ciberseguretat
Establir un baròmetre per a mesurar el nivell de ciberseguretat
IN.CS.LE4.05
de Catalunya
Crear espais de col·laboració i coordinació entre oferta i
IN.CS.LE5.01
demanda en l'àmbit de la ciberseguretat

IN.CS.LE4.04

IN.CS.LE5.02 Impulsar el sector empresarial en l'àmbit de la ciberseguretat
IN.CS.LE5.03

Impulsar polítiques que estimulin la contractació de serveis de
ciberseguretat a Catalunya

IN.CS.LE5.04 Atraure, crear i retenir talent en l’àmbit de la ciberseguretat
Atraure inversió privada i promoció exterior del sector català de
ciberseguretat
Impulsar l’ús de tecnologies segures del sector productiu enfront
IN.CS.LE6.01
ciberatacs
Establir i impulsar mesures per a la protecció del teixit
IN.CS.LE6.02
empresarial
IN.CS.LE5.05
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4. Finançament: Territori Intel·ligent
A continuació es presenten els costos associats a cada iniciativa de l’àmbit de Territori Intel·ligent fent una simulació per
fases temporals:
Codi iniciativa

Iniciativa

TOTAL

IN.TI.LE1.01

Crear programes que fomentin la capacitació i l’apoderament digital de la ciutadania

2,0 M€

IN.TI.LE1.02

Comunicar i apoderar a la ciutadania sobre els beneficis de la tecnologia de territori intel·ligent

1,0 M€

IN.TI.LE1.03

Definir els Drets i Deures dins la societat digital i fomentar la ètica digital entre la ciutadania

0,2 M€

IN.TI.LE1.04

Incloure continguts sobre l'àmbit de territori intel·ligent als plans formatius

3,0 M€

IN.TI.LE2.01

Crear un centre d'estudis sobre l'eficiència, sostenibilitat i innovació de serveis urbans

0,8 M€

IN.TI.LE2.02

Establir els mecanismes per la proposta de solucions de territori intel·ligent sobre els reptes existents

0,5 M€

IN.TI.LE2.03

Impulsar la contractació pública innovadora en els projectes de territori intel·ligent

0,3 M€

IN.TI.LE3.01

Crear espais d'experimentació i innovació interadministratius

0,5 M€

IN.TI.LE3.02

Dinamitzar l'emprenedoria en l'àmbit de territori intel·ligent

0,5 M€

IN.TI.LE3.03

Fomentar l'ús de les dades per a impulsar la creació de nous serveis

0,2 M€

IN.TI.LE3.04

Canviar el Marc Normatiu d’accés a les dades de gestió i execució dels contractes vigents

IN.TI.LE4.01

Desenvolupar plataformes comunes de captació de dades i interacció amb actuadors

1,0 M€

IN.TI.LE4.02

Desenvolupar el sistema operatiu de ciutats i regions com a nucli per la gestió de la informació

3,0 M€

IN.TI.LE4.03

Desenvolupar el Marketplace d’Aplicacions i Serveis per a la gestió del territori

6,0 M€

IN.TI.LE4.04

Posar a disposició de societat civil un sistema d’identitat digital

0,2 M€

IN.TI.LE5.01

Potenciar el desenvolupament de l’Observatori SmartCat

0,3 M€

IN.TI.LE5.02

Donar suport als municipis per desenvolupar estratègies de ciutat intel·ligent

1,5 M€

IN.TI.LE5.03

Comunicar i capacitar als professionals públics en l'àmbit de ciutat intel·ligent

2,0 M€

IN.TI.LE6.01

Impulsar projectes de territori intel·ligent des de ens supramunicipals

-

IN.TI.LE6.02

Crear un sistema de governança que promogui els projectes de territori intel·ligent

-

-

TOTAL

23 M€
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4. Finançament: Administració Digital
A continuació es presenten els costos associats a cada iniciativa de l’àmbit d’Administració Digital fent una simulació per
fases temporals:
Codi iniciativa

IN.AD.LE1.01
IN.AD.LE1.02
IN.AD.LE1.03
IN.AD.LE1.04
IN.AD.LE1.05
IN.AD.LE1.06
IN.AD.LE2.01
IN.AD.LE2.02
IN.AD.LE2.03
IN.AD.LE2.04
IN.AD.LE2.05
IN.AD.LE3.01
IN.AD.LE3.02
IN.AD.LE3.03
IN.AD.LE3.04
IN.AD.LE3.05
IN.AD.LE4.01
IN.AD.LE4.02
IN.AD.LE4.03
IN.AD.LE4.04
IN.AD.LE5.01
IN.AD.LE5.02
IN.AD.LE5.03
IN.AD.LE5.04
IN.AD.LE5.05

Iniciativa
Posar a disposició de la societat civil un sistema públic d'identitat digital que permeti interoperar amb els
serveis i registres de les APC
Crear canals d’accés simplificats per facilitar la relació entre la societat civil i les APC
Oferir serveis proactius a la societat civil associats als principals fets vitals
Definir un model de relació, d’atenció i d’interacció centrat en l’usuari
Consolidar la Finestreta Única Empresarial completant la xarxa de municipis i entitats que n'ofereixen els
serveis
Definir un model pels webs de les APC unificant criteris i requisits tècnics
Adaptar els llocs de treball de les APC a la Transformació Digital
Definir el mapa del talent actual i impulsar iniciatives per al desenvolupament i la retenció del talent a les APC
Definir i implantar un model d’acompanyament comú a la Transformació Digital de les APC
Crear un ecosistema d’innovació per definir i implementar la innovació en matèria de gestió pública
Dissenyar i implantar un sistema d’avaluació dels resultats de les polítiques públiques en base a evidències
Definir i estructurar la governança de la gestió de les dades
Obrir i promoure l’ús de les principals bases de dades de les APC
Compartir les dades entre les APC i garantir la seva traçabilitat per part dels seus propietaris
Definir mecanismes de classificació, ús i preservació dels documents digitals de totes les APC
Expandir la digitalització de fonts documentals
Actuar a nivell normatiu i legislatiu per crear i ordenar els òrgans de govern que pilotin el Sistema Català
d’Administració Pública Digital incloent l’ens que impulsi la Transformació Digital de les APC
Redactar la Carta de Drets i Deures de la ciutadania envers a l’Administració Digital
Definir i implantar un programa d’avaluació i millora contínua de la Transformació Digital de les APC
Orientar les APC a la gestió per casos en aquells serveis públics d’alta complexitat
Adoptar els criteris d'interoperabilitat definits pel marc normatiu
Elaborar un catàleg de serveis al núvol tant de plataformes com d'aplicacions, així com un mapa d'interaccions
d'aplicacions i bases de dades
Elaborar un protocol i normes tècniques de construcció d’aplicacions per a facilitar-ne la reutilització per les
APC
Construir un servei de detecció i implementació d’oportunitats d’innovació a través de tecnologies disruptives
Definir una estratègia tecnològica per a articular un servei d’Analítica de Dades i Big Data
TOTAL

TOTAL

0,4 M€
2,3 M€
0,3 M€
1,0 M€
0,1 M€
3,0 M€
1,0 M€
3,3 M€
0,9 M€
3,0 M€
0,6 M€
1,0 M€
10,0 M€
0,2 M€
1,0 M€
0,1 M€
0,1 M€
0,1 M€
1,0 M€
0,2 M€
0,8 M€
1,3 M€
20,0 M€
51,7 M€
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4. Finançament: Internet Industrial
A continuació es presenten els costos associats a cada iniciativa de l’àmbit d’Internet Industrial fent una simulació per fases
temporals:
Codi iniciativa

Iniciativa

TOTAL

IN.II.LE1.01

Impulsar les infraestructures industrials vinculades a la indústria 4.0

6,0 M€

IN.II.LE1.02

Acompanyar i donar suport a l’R+D+I per superar els reptes de la indústria 4.0

40,0 M€

IN.II.LE1.03

Impulsar un programa de digitalització per a pimes

3,5 M€

IN.II.LE2.01

Col·laborar a nivell internacional i captació d’inversió estrangera en l’àmbit de la industria 4.0

IN.II.LE2.02

Impulsar i participar activament en Fires i Congressos tecnològics de referencia

26,0 M€

IN.II.LE3.01

Impulsar plataformes empresarials de treball col·laboratiu en àmbits tecnològics

8,0 M€

IN.II.LE3.02

Crear un grup de treball estable per avaluar l’impacte de la indústria 4.0 sobre el treball

0,2 M€

IN.II.LE3.03

Desenvolupar l'economia col·laborativa per situar la nostra economia al capdavant de la nova economia digital

0,2 M€

IN.II.LE4.01

Impulsar el programa STEMcat d’impuls de les vocacions tecnològiques

IN.II.LE5.01

Impulsar el programa Catlabs d’impuls de la innovació social digital

0,8 M€

IN.II.LE6.01

Impulsar el programa de recerca i innovació en tecnologies digitals avançades

11,0 M€

-

-

TOTAL

95,7 M€

127

4. Finançament: Estratègia d’Infraestructures
A continuació es presenten els costos associats a cada iniciativa de l’àmbit d’Estratègia d’Infraestructures fent una simulació
per fases temporals:
Codi iniciativa

Iniciativa

TOTAL

IN.EI.LE1.01

Inventariar les infraestructures físiques existents de titularitat pública

2,1 M€

IN.EI.LE1.02

Definir les prescripcions en la creació de noves infraestructures i assegurar la seva correcta aplicació

0,9 M€

IN.EI.LE1.03

0,1 M€

IN.EI.LE1.05

Determinar els criteris de desplegament
Definir una proposta de traçat temptatiu del desplegament d’infraestructures que permeti dotar a tots els
municipis catalans d’un punt de presencia (PdP)
Definir la proposta tècnica de desplegament d’infraestructures (fins el PdP)

IN.EI.LE1.06

Definir els plans estratègics municipals

2,4 M€

IN.EI.LE1.07

Definir els plans de xarxes corporatives municipals

0,8 M€

IN.EI.LE1.08

Implantar la proposta tècnica de desplegament d’infraestructures (fins el PdP)

243,0 M€

IN.EI.LE1.09

Implantar els plans estratègics municipals

95,0 M€

IN.EI.LE2.01

Analitzar les necessitats del servei de computació al núvol per part de les APC

0,1 M€

IN.EI.LE2.02

Implantar la infraestructura que possibiliti oferir un servei de computació al núvol per a les APC

3,2 M€

IN.EI.LE3.01

Definir el catàleg de productes i serveis sobre les infraestructures i xarxes públiques

0,2 M€

IN.EI.LE3.02

Definir el model de gestió, manteniment i explotació de les infraestructures, xarxes públiques i serveis

0,1 M€

IN.EI.LE3.03

Garantir la màxima cobertura de veu i dades en mobilitat a tot el territori

1,0 M€

IN.EI.LE4.01

Identificar el marc normatiu aplicable al Pla Estratègic d'Infraestructures

0,1 M€

IN.EI.LE4.02

Crear comissions de treball entre les diferents APC

0,2 M€

IN.EI.LE1.04

0,1 M€
0,2 M€

TOTAL

349,5 M€
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4. Finançament: Ciberseguretat
A continuació es presenten els costos associats a cada iniciativa de l’àmbit de Ciberseguretat fent una simulació per fases
temporals:
Codi iniciativa

Iniciativa

TOTAL

IN.CS.LE1.01

Establir un servei públic de ciberseguretat a Catalunya

30,0 M€

IN.CS.LE1.02

Crear un organisme competent en matèria de ciberseguretat

4,0 M€

IN.CS.LE1.03

Donar suport a les autoritats competents en matèria de ciberseguretat

10,0 M€

IN.CS.LE2.01

Definir mesures per a la protecció de la ciberseguretat i resiliència de les infraestructures de les APC

7,5 M€

IN.CS.LE2.02

Identificar les infraestructures essencials i definir mesures de protecció de la ciberseguretat i resiliència

2,5 M€

IN.CS.LE2.03

Impulsar la creació de Centres de Resposta a Ciberincidents a nivell sectorial

0,5 M€

IN.CS.LE2.04

Impulsar un pla de certificació de productes industrials de ciberseguretat

1,5 M€

IN.CS.LE3.01

Establir un servei públic per a pilotar els plans de comunicació, conscienciació i formació en ciberseguretat

3,0 M€

IN.CS.LE3.02

Definir un programa de formació i conscienciació per a la societat catalana

2,0 M€

IN.CS.LE3.03

Comunicar les accions endegades a les APC per generar confiança en la societat digital

1,0 M€

IN.CS.LE4.01

Establir un marc normatiu per al Govern de la ciberseguretat

1,0 M€

IN.CS.LE4.02

Definir un model comú de governança de la ciberseguretat entre les APC

2,5 M€

IN.CS.LE4.03

Impulsar un model operatiu comú de ciberseguretat

2,0 M€

IN.CS.LE4.04

Establir marcs de col·laboració i coordinació amb organismes nacionals i internacionals de ciberseguretat

1,0 M€

IN.CS.LE4.05

Establir un baròmetre per a mesurar el nivell de ciberseguretat de Catalunya

1,0 M€

IN.CS.LE5.01

Crear espais de col·laboració i coordinació entre oferta i demanda en l'àmbit de la ciberseguretat

0,3 M€

IN.CS.LE5.02

Impulsar el sector empresarial en l'àmbit de la ciberseguretat

0,3 M€

IN.CS.LE5.03

Impulsar polítiques que estimulin la contractació de serveis de ciberseguretat a Catalunya

0,5 M€

IN.CS.LE5.04

Atraure, crear i retenir talent en l’àmbit de la ciberseguretat

0,5 M€

IN.CS.LE5.05

Atraure inversió privada i promoció exterior del sector català de ciberseguretat

2,0 M€

IN.CS.LE6.01

Impulsar l’ús de tecnologies segures del sector productiu enfront ciberatacs

2,0 M€

IN.CS.LE6.02

Establir i impulsar mesures per a la protecció del teixit empresarial

5,0 M€
TOTAL

80,1 M€
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5. Quadre de Comandament: Territori Intel·ligent (1/2)
Per tal de tenir un control de l’estat de les iniciatives i de l’evolució del Pacte Nacional per a la Societat Digital, s’han definit
uns indicadors per a cada una de les iniciatives:

Codi iniciativa
IN.TI.LE1.01

IN.TI.LE1.02
IN.TI.LE1.03

Iniciativa
Crear programes que fomentin la capacitació i l’apoderament
digital de la ciutadania
Comunicar i apoderar a la ciutadania sobre els beneficis de la
tecnologia de territori intel·ligent
Definir els Drets i Deures dins la societat digital i fomentar la ètica
digital entre la ciutadania

Indicadors
# població acreditada en TIC
# iniciatives d'apoderament ciutadà

Estratègia comunicativa definida per a la ciutadania
Formació del Grup de Treball
Redacció dels Drets i Deures
# de jornades èTIC
# programes de formació

IN.TI.LE1.04

IN.TI.LE2.01
IN.TI.LE2.02

Incloure continguts sobre l'àmbit de territori intel·ligent als plans
formatius
Crear un centre d'estudis sobre l'eficiència, sostenibilitat i
innovació de serveis urbans
Establir els mecanismes per la proposta de solucions de territori
intel·ligent sobre els reptes existents

IN.TI.LE2.03

Impulsar la contractació pública innovadora en els projectes de
territori intel·ligent

IN.TI.LE3.01

Crear espais d'experimentació i innovació interadministratius

IN.TI.LE3.02

Dinamitzar l'emprenedoria en l'àmbit de territori intel·ligent

IN.TI.LE3.03
IN.TI.LE3.04
IN.TI.LE4.01

Fomentar l'ús de les dades per a impulsar la creació de nous
serveis
Canviar el Marc Normatiu d’accés a les dades de gestió i execució
dels contractes vigents
Desenvolupar plataformes comunes de captació de dades i
interacció amb actuadors

# persones de l’administració formades
# de perfils assistents a la formació
# estudis realitzats
# reptes identificats
# aportacions rebudes
# noves clàusules aprovades
# contractes realitzats amb clàusules innovadores

# iniciatives en fase d’experimentació al territori
# d’espais d’experimentació
# iniciatives d’innovació oberta
# de participants
# de fonts de dades generades
# d’iniciatives públiques endegade
No definit
# serveis oferts
# municipis adherits
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5. Quadre de Comandament: Territori Intel·ligent (2/2)
Per tal de tenir un control de l’estat de les iniciatives i de l’evolució del Pacte Nacional per a la Societat Digital, s’han definit
uns indicadors per a cada una de les iniciatives:

Codi iniciativa

Iniciativa

Indicadors

IN.TI.LE4.02

Desenvolupar el sistema operatiu de ciutats i regions com a nucli
per la gestió de la informació

# serveis oferts
# municipis adherits

IN.TI.LE4.03

Desenvolupar el Marketplace d’Aplicacions i Serveis per a la
gestió del territori

IN.TI.LE4.04

Posar a disposició de societat civil un sistema d’identitat digital

# serveis oferts
# municipis adherits
Model de relació
Disseny funcional
Implementació espai virtual
# administracions implemenat

IN.TI.LE5.01

Potenciar el desenvolupament de l’Observatori SmartCat

IN.TI.LE5.02

Donar suport als municipis per desenvolupar estratègies de ciutat
intel·ligent

IN.TI.LE5.03
IN.TI.LE6.01

IN.TI.LE6.02

Comunicar i capacitar als professionals públics en l'àmbit de ciutat
intel·ligent
Impulsar projectes de territori intel·ligent des de ens
supramunicipals
Crear un sistema de governança que promogui els projectes de
territori intel·ligent

# de municipis
# d’altres administracions públiques
# de projectes i casos d’èxit
# de solucions tecnològiques
# d’empreses
# de centres de recerca
# projectes implementats
# plans estratègics definits
# de municipis beneficiats
# cursos oferts
# responsables municipals formats
# projectes supramunicipals
# estratègies supramunicipals
# projectes smart a nivell nacional
# entitats que han obtingut suport tècnic
# projectes europeus participats
# municipis beneficiats
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5. Quadre de Comandament: Administració Digital (1/4)
Per tal de tenir un control de l’estat de les iniciatives i de l’evolució del Pacte Nacional per a la Societat Digital, s’han definit
uns indicadors per a cada una de les iniciatives:

Codi iniciativa

Iniciativa

Indicadors
Elaborar la definició detallada del sistema

IN.AD.LE1.01

Posar a disposició de la societat civil un sistema públic
d'identitat digital que permeti interoperar amb els serveis i
registres de les APC

IN.AD.LE1.02

Revisió i ampliació dels programes a totes les administracions
# d’administracions i ens federades realment per cada àmbit
Crear canals d’accés simplificats per facilitar la relació entre la (empreses, entitats i persones)
# funcionalitats incorporades respecte a les definides
societat civil i les APC
genèricament
Rati tràmits proactius/ total de tràmits

IN.AD.LE1.03

Oferir serveis proactius a la societat civil associats als
principals fets vitals

IN.AD.LE1.04

Definir un model de relació, d’atenció i d’interacció centrat en
l’usuari

Implementació de l’espai virtual
Determinació dada biomètrica

Rati tràmits proactius identificats/implantats
Evolució del grau de satisfacció dels usuaris respecte de
l’avanç en la tramitació electrònica i la tramitació proactiva
(enquesta)
% de municipis adherits
% de tràmits inclosos a la cerca guiada
% de tràmits configurats per a treballar amb dades
% institucions que subscriuen el model únic

IN.AD.LE1.05

IN.AD.LE1.06

Consolidar la Finestreta Única Empresarial completant la
xarxa de municipis i entitats que n'ofereixen els serveis
Definir un model pels webs de les APC unificant criteris i
requisits tècnics

% webs responsius i webs accessibles (AA)
% tràmits en línia integrats en l’espai únic
# de noves competències incorporades respecte al total
# de persones incorporades als nous llocs definits
Grau d’execució de les eines del Mapa de Talent

IN.AD.LE2.01

Adaptar els llocs de treball de les APC a la Transformació
Digital

Inventari ponderat de Talent Gap
# plans executables de cobriment de Talent Gaps
% del Talent Gap cobert per períodes
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5. Quadre de Comandament: Administració Digital (2/4)
Per tal de tenir un control de l’estat de les iniciatives i de l’evolució del Pacte Nacional per a la Societat Digital, s’han definit
uns indicadors per a cada una de les iniciatives:

Codi iniciativa

Iniciativa

Indicadors
# ens transformats

IN.AD.LE2.02

Definir el mapa del talent actual i impulsar iniciatives per al
desenvolupament i la retenció del talent a les APC

# treballadors públics certificats/formats
Definició model d’acompanyament ens locals
Adaptació model a la Generalitat
Definició d’un model de relació

IN.AD.LE2.03

Definir i implantar un model d’acompanyament comú a la
Transformació Digital de les APC

% serveis amb enquestes de satisfacció i propostes de millora
# propostes de millora recollides i/o implantades
# prototipus i proves de concepte realitzats

IN.AD.LE2.04

IN.AD.LE2.05

IN.AD.LE3.01

IN.AD.LE3.02

Crear un ecosistema d’innovació per definir i implementar la
innovació en matèria de gestió pública

# de propostes i idees de la xarxa d’innovadors

# iniciatives desenvolupades amb Start-ups
Dissenyar i implantar un sistema d’avaluació dels resultats de # de polítiques públiques dissenyades segons el model basat
en l´evidència
les polítiques públiques en base a evidències
% d’administracions que han incorporat el seu Administrador
de Dades
Definir i estructurar la governança de la gestió de les dades
Estàndards de dades publicats

Obrir i promoure l’ús de les principals bases de dades de les
APC

Grau d’implantació dels estàndards en cada administració
# d’elements del catàleg principal de Transparència Catalunya
(incloent Datasets carregats i enllaços)
# de Datasets carregats al portal de Transparència Catalunya
# d’aplicacions internes de l’Administració que utilitzen les
dades obertes
# d'estàndards implementats
Ús dels Datasets
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5. Quadre de Comandament: Administració Digital (3/4)
Per tal de tenir un control de l’estat de les iniciatives i de l’evolució del Pacte Nacional per a la Societat Digital, s’han definit
uns indicadors per a cada una de les iniciatives:
Codi iniciativa

Iniciativa

Indicadors
Disseny conceptual del HUB
Anàlisi funcional

IN.AD.LE3.03

IN.AD.LE3.04

Compartir les dades entre les APC i garantir la seva
traçabilitat per part dels seus propietaris

Definir mecanismes de classificació, ús i preservació dels
documents digitals de totes les APC

# projectes desplegats
% del nombre de registres, bases de dades i directoris
integrats (RBDD) per cada àmbit
% de RBDD eliminats per redundància
# d’ens amb repositori/s digital implantat
% sèries documentals avaluades i % de taules d’avaluació
aplicades
% d’informació disponible al portal transparència
# d’estàndards elaborats
# de documents digitalitzats anualment en el marc del Sistema
d’Arxius de Catalunya o en el conjunt de centres que
promouen la digitalització de fons i documents
Presentació guia de digitalització i actualització de versions

IN.AD.LE3.05

Expandir la digitalització de fonts documentals

Nombre data sets elaborats
% ens que s’acullen als plans de digitalització
Publicació i entrada en funcionament portal arxius catalans
Nombre d’arxius participants del portal d’arxius de Catalunya
i/o portals europeus i documents publicats
Aprovació de la Llei

IN.AD.LE4.01

Actuar a nivell normatiu i legislatiu per crear i ordenar els
òrgans de govern que pilotin el Sistema Català
d’Administració Pública Digital incloent l’ens que impulsi la
Transformació Digital de les APC

Creació dels òrgans i ens definits a la Llei
Definició de funcions de l’ens transversal
Definició del catàleg de serveis
Formació del Grup de Treball
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5. Quadre de Comandament: Administració Digital (4/4)
Per tal de tenir un control de l’estat de les iniciatives i de l’evolució del Pacte Nacional per a la Societat Digital, s’han definit
uns indicadors per a cada una de les iniciatives:
Codi iniciativa

Iniciativa

Indicadors
# serveis multi-administració i multi-disciplinars identificats

IN.AD.LE4.02

IN.AD.LE4.03

Redactar la Carta de Drets i Deures de la ciutadania envers a Definició de la metodologia de case management
l’Administració Digital
% desplegament i ús dels serveis multi-administració i multidisciplinars identificats
# d’indicadors estratègics de resultat social de la
Transformació Digital identificats
Definició de metodologia per a la mesura de presència i
Definir i implantar un programa d’avaluació i millora contínua
influència de les APC
de la Transformació Digital de les APC
Publicació de dades relatives als indicadors estratègics
# serveis inclosos a l'inventari de serveis digitals de les APC

IN.AD.LE4.04

Orientar les APC a la gestió per casos en aquells serveis
públics d’alta complexitat

IN.AD.LE5.01

Adoptar els criteris d'interoperabilitat definits pel marc
normatiu

Formació del Grup de Treball
Redacció de la Carta de Drets i deures
Identificació d’estàndards
Grau de compliment de la normativa sobre interoperabilitat
# de serveis interoperables

IN.AD.LE5.02

Elaborar un catàleg de serveis al núvol tant de plataformes
com d'aplicacions, així com un mapa d'interaccions
d'aplicacions i bases de dades

# serveis del catàleg
# nivell de computació generada
# estalvis
# aplicacions desplegades

IN.AD.LE5.03

Elaborar un protocol i normes tècniques de construcció
d’aplicacions per a facilitar-ne la reutilització per les APC

IN.AD.LE5.04

Construir un servei de detecció i implementació d’oportunitats # prototipus i proves de concepte realitzats
d’innovació a través de tecnologies disruptives
# iniciatives desenvolupades amb Start-ups

IN.AD.LE5.05

Definir una estratègia tecnològica per a articular un servei
d’Analítica de Dades i Big Data

# tests implantats

No definit
No definit
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5. Quadre de Comandament: Internet Industrial (1/2)
Per tal de tenir un control de l’estat de les iniciatives i de l’evolució del Pacte Nacional per a la Societat Digital, s’han definit
uns indicadors per a cada una de les iniciatives:
Codi iniciativa

Iniciativa

Indicadors

Impulsar les infraestructures industrials vinculades a la indústria
4.0

# de usuaris de la plataforma industrial 4.0

IN.II.LE1.01

Acompanyar i donar suport a l’R+D+I per superar els reptes de la
indústria 4.0

€ inversió mobilitzada en les convocatòries

IN.II.LE1.02

# d’actors col·laborant en HUB 3D

# projectes H2020 aprovats en industria 4.0
# empreses participants

IN.II.LE1.03

Impulsar un programa de digitalització per a pimes

€ d’inversió mobilitzada
# projectes d’inversió estrangera materialitzats

IN.II.LE2.01

Col·laborar a nivell internacional i captació d’inversió estrangera en # de missions tecnològiques en I4.0
l’àmbit de la industria 4.0
# empreses participants en les missions
Participació en trobades internacionals
# de visitants i expositors en Fires

IN.II.LE2.02

Impulsar i participar activament en Fires i Congressos tecnològics
de referencia

# d’empreses catalanes participats
€ volum de negoci potencial generat
# participants en congressos locals
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5. Quadre de Comandament: Internet Industrial (2/2)
Per tal de tenir un control de l’estat de les iniciatives i de l’evolució del Pacte Nacional per a la Societat Digital, s’han definit
uns indicadors per a cada una de les iniciatives:
Codi iniciativa

Iniciativa

Indicadors
# d’empreses participants en les diferents

IN.II.LE3.01

Impulsar plataformes empresarials de treball col·laboratiu en
àmbits tecnològics

plataformes empresarials
# de projectes inter-cluster realitzats

IN.II.LE3.02

Crear un grup de treball estable per avaluar l’impacte de la
indústria 4.0 sobre el treball

Posada en marxa del grup de treball
# Informes o estudis publicats
# signants del codi de bones pràctiques

IN.II.LE3.03

Desenvolupar l'economia col·laborativa per situar la nostra
economia al capdavant de la nova economia digital

# acords de col·laboració amb plataformes digitals que
connecten oferta i demanda
# oferta d'economia col·laborativa

# alumnes participants
IN.II.LE4.01

Impulsar el programa STEMcat d’impuls de les vocacions
tecnològiques

# professors participants
# escoles participants
# empreses participants

IN.II.LE5.01

Impulsar el programa Catlabs d’impuls de la innovació social digital

# agents participants a la xarxa
# projectes impulsats
# centres i grups de recerca participants

IN.II.LE6.01

Impulsar el programa de recerca i innovació en tecnologies digitals
# empreses participants
avançades
€ d’inversió mobilitzada
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5. Quadre de Comandament: Estratègia d’Infraestructures (1/2)
Per tal de tenir un control de l’estat de les iniciatives i de l’evolució del Pacte Nacional per a la Societat Digital, s’han definit
uns indicadors per a cada una de les iniciatives:
Codi iniciativa
IN.EI.LE1.01

Iniciativa
Inventariar les infraestructures físiques existents de titularitat
pública

Indicadors
# d’entitats públiques inventariades
Metres lineals d’infraestructura inventariada
# d'escenaris i tipologies definides

IN.EI.LE1.02

Definir les prescripcions en la creació de noves infraestructures i
assegurar la seva correcta aplicació

# d’entitats públiques assessorades
# de projectes constructius vinculats
Metres lineals de noves infraestructures executades per
l’aplicació de les prescripcions tècniques

IN.EI.LE1.03

Determinar els criteris de desplegament

IN.EI.LE1.04

Definir una proposta de traçat temptatiu del desplegament
d’infraestructures que permeti dotar a tots els municipis catalans
d’un punt de presencia (PdP)

Grau d’evolució de la iniciativa
# d’entitats amb consens

Metres lineals d’infraestructura traçada
Grau d’evolució de la iniciativa

IN.EI.LE1.05

Definir la proposta tècnica de desplegament d’infraestructures (fins
% traçat temptatiu evolucionat
el PdP)

IN.EI.LE1.06

Definir els plans estratègics municipals

# de plans estratègics redactats

IN.EI.LE1.07

Definir els plans de xarxes corporatives municipals

# de plans de xarxes corporatives redactats

Implantar la proposta tècnica de desplegament d’infraestructures
(fins el PdP)

# de municipis amb PdP

IN.EI.LE1.08

Metres lineals de noves infraestructures executades
# de seus i/o ubicacions connectades

IN.EI.LE1.09

Implantar els plans estratègics municipals

Metres lineals de noves infraestructures executades
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5. Quadre de Comandament: Estratègia d’Infraestructures (2/2)
Per tal de tenir un control de l’estat de les iniciatives i de l’evolució del Pacte Nacional per a la Societat Digital, s’han definit
uns indicadors per a cada una de les iniciatives:
Codi iniciativa

Iniciativa

Indicadors
# d’entitats analitzades

IN.EI.LE2.01

Analitzar les necessitats del servei de computació al núvol per part # d’empreses del sector privat identificades com a
compatibles amb la iniciativa
de les APC
Grau d’evolució en la definició dels requeriments

IN.EI.LE2.02

Implantar la infraestructura que possibiliti oferir un servei de
computació al núvol per a les APC

IN.EI.LE3.01

Definir el catàleg de productes i serveis sobre les infraestructures i
xarxes públiques

IN.EI.LE3.02

Definir el model de gestió, manteniment i explotació de les
infraestructures, xarxes públiques i serveis

# d’entitats suportades
Grau d’evolució de la implantació
# de productes i serveis
# de clients
# d’agents participants

Grau d’evolució de la iniciativa
% de territori analitzat.

IN.EI.LE3.03

Garantir la màxima cobertura de veu i dades en mobilitat a tot el
territori

# de programes impulsats.
# de programes complementaris desplegats

IN.EI.LE4.01

Identificar el marc normatiu aplicable al Pla Estratègic
d'Infraestructures

Grau d’evolució de la iniciativa
# de comissions de treball

IN.EI.LE4.02

Crear comissions de treball entre les diferents APC

# d’entitats participants en les comissions de treball
# d’iniciatives amb posicionament jurídic comú
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5. Quadre de Comandament: Ciberseguretat (1/3)
Per tal de tenir un control de l’estat de les iniciatives i de l’evolució del Pacte Nacional per a la Societat Digital, s’han definit
uns indicadors per a cada una de les iniciatives:
Codi iniciativa

Iniciativa

Indicadors
% de competències traspassades entre l’organisme actual i la futura agència

IN.CS.LE1.01

Establir un servei públic de
ciberseguretat a Catalunya

IN.CS.LE1.02

Crear un organisme competent en
matèria de ciberseguretat

IN.CS.LE1.03

Donar suport a les autoritats
competents en matèria de
ciberseguretat

IN.CS.LE2.01

Definir mesures per a la protecció de
la ciberseguretat i resiliència de les
infraestructures de les APC

# funcions efectivament definides dintre del servei públic
% relacions i acords amb: sector privat, AALL, autoritats seguretat pública, autoritats
protecció civil i emergències
% de competències efectivament assolides vs. total de competències assimilables

% relacions amb institucions rellevants en vers al reconeixement competencial
# programes col·laboració i suport establerts
# col·laboracions efectives establertes
% d’infraestructures integrades vs. total identificades
% d’infraestructures amb plans de continuïtat i ciber-resiliència
% de plans sota programes de simulacres i ciber-exercicis
Definició Integració del Pla d’emergències de ciberseguretat

IN.CS.LE2.02

Identificar les infraestructures
essencials i definir mesures de
protecció de la ciberseguretat i
resiliència

% infraestructures integrades vs. total identificades
% d’empreses clau identificades i concessionaris de serveis públics amb
certificacions en ciber-resiliència
% Plans d’emergències integrats
% implantació del Programa “Xarxa CSIRT”

IN.CS.LE2.03

Impulsar la creació de Centres de
Resposta a Ciberincidents a nivell
sectorial

# de CSIRT dins la “Xarxa CSIRT”
% de cobertura dels sectors identificats
# de CSIRT en col·laboració amb l’organisme
# esquemes de certificació analitzats

IN.CS.LE2.04

Impulsar un pla de certificació de
productes industrials de
ciberseguretat

Esquema triat
# productes subjectes a certificació
# productes certificats (anual)
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5. Quadre de Comandament: Ciberseguretat (2/3)
Per tal de tenir un control de l’estat de les iniciatives i de l’evolució del Pacte Nacional per a la Societat Digital, s’han definit
uns indicadors per a cada una de les iniciatives:
Codi iniciativa

Iniciativa

IN.CS.LE3.01

Establir un servei públic per a pilotar
els plans de comunicació,
conscienciació i formació en
ciberseguretat

IN.CS.LE3.02

Definir un programa de formació i
conscienciació per a la societat
catalana

IN.CS.LE3.03

Comunicar les accions endegades a
les APC per generar confiança en la
societat digital

IN.CS.LE4.01

Establir un marc normatiu per al
Govern de la ciberseguretat

IN.CS.LE4.02

Definir un model comú de
governança de la ciberseguretat
entre les APC

IN.CS.LE4.03

Impulsar un model operatiu comú de
ciberseguretat

IN.CS.LE4.04

Establir marcs de col·laboració i
coordinació amb organismes
nacionals i internacionals de
ciberseguretat

Indicadors
% Definició estratègia i pla de comunicació
% Execució dels plans de comunicació i conscienciació
# mètriques i indicadors de confiança digital
% d’indicadors en QC
# polítiques específiques engegades
# actuacions existents (APC i sector privat)
% elaboració del Pla de conscienciació i capacitació
# mètriques i indicadors específics
% desplegament del Pla de conscienciació i capacitació
# polítiques transversals
# actuacions empreses per les APC
# actuacions a ésser liderades pel servei públic de ciberseguretat
% desplegament Pla de comunicació
# comunicacions realitzades
# normativa necessària
% normativa elaborada
# mecanismes d’aprofitament
Model de governança
# model de recollida de mètriques i indicadors
# eines de col·laboració establertes
# sessions de divulgació impartides
% model operatiu
% model de recollida de mètriques i indicadors
# mecanismes públic-privats
# actors amb qui establir relacions
% disseny full de ruta “Relacions Internacionals”
# acords i fulls de ruta establerts (APC I sector privat)
# actuacions coordinades
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5. Quadre de Comandament: Ciberseguretat (3/3)
Per tal de tenir un control de l’estat de les iniciatives i de l’evolució del Pacte Nacional per a la Societat Digital, s’han definit
uns indicadors per a cada una de les iniciatives:
Codi iniciativa

Iniciativa

IN.CS.LE4.05

Establir un baròmetre per a mesurar
el nivell de ciberseguretat de
Catalunya

Indicadors
# fonts d’interès
% construcció plataforma
% comunicació baròmetre/s

Crear espais de col·laboració i
coordinació entre oferta i demanda
en l'àmbit de la ciberseguretat

# propostes innovadores

IN.CS.LE5.01

IN.CS.LE5.02

Impulsar el sector empresarial en
l'àmbit de la ciberseguretat

# empreses internacionals del sector implantades a Catalunya

Impulsar polítiques que estimulin la
contractació de serveis de
ciberseguretat a Catalunya

# empreses establertes a Catalunya treballant per APC

IN.CS.LE5.03

IN.CS.LE5.04

Atraure, crear i retenir talent en
l’àmbit de la ciberseguretat

# professionals incorporats al mercat laboral català des de Catalunya

IN.CS.LE5.05

Atraure inversió privada i promoció
exterior del sector català de
ciberseguretat

# propostes innovadores recolzades pel sector privat

# empreses nacionals del sector creades a Catalunya

# solucions ciberseguretat creades a Catalunya i implantades

# professionals incorporats al mercat laboral català des de fora de Catalunya
% programes/línies efectius de captació de capital privat (a Catalunya / a l’estranger)
# propostes innovadores/empreses promogudes en cercles de captació/inversió (a
Catalunya / a l’estranger)
% propostes innovadores i empreses amb èxit en la captació
€ captats sector privat (a Catalunya / a l’estranger)
Catàleg d’infraestructures del teixit productiu

IN.CS.LE6.01

Impulsar l’ús de tecnologies segures
del sector productiu enfront
ciberatacs

# capacitats del servei públic
# mecanismes de canalització
# empreses capacitades
# processos administratius que requereix certificacions

IN.CS.LE6.02

Establir i impulsar mesures per a la
protecció del teixit empresarial

# empreses adscrites als serveis de CSIRT sectorials
% desplegament del servei públic
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