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Enginyeria i seguretat a la Catalunya del futur.
Riscos i oportunitats d’un nou Estat és, de nou,
el títol de l’Informe de l’Observatori del Risc.
L’any passat ja vam dedicar l’Informe a aquesta temàtica, tanmateix vam considerar que
havien quedat qüestions al tinter i que calia
que fossin abordades.

Un any més, cal agrair a l’Institut Català
d’Energia, el Servei Català de Trànsit i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya el seu
compromís i el seu suport per ajudar-nos a
tirar endavant aquesta publicació anual que,
amb aquesta edició compleix quinze anys. De
la mateixa manera, PrevenControl i MC Mutual continuen donant suport a tota l’activitat
de l’Institut d’Estudis de la Seguretat (IDES)
mitjançant la seva vinculació inestimable com
a membres protectors de la fundació.

Malgrat tot, en aquest segon volum, plantegem els continguts d’una manera diferent.
Si l’any passat equips d’enginyers industrials
i enginyers tècnics industrials reflexionaven
sobre qüestions clau de l’àmbit normatiu i
organitzatiu de la seguretat industrial en el
marc hipotètic d’una Catalunya independent,
aquest any la reflexió ve de la mà d’entitats
i experts especialistes en algunes infraestructures clau per al desenvolupament normal de
qualsevol país.

També és notable el canvi en la presentació dels
Semàfors del Risc, que passen a presentar-se en
un llibret a banda per tal de facilitar-ne la lectura i reivindicar-los com a informació especialment rellevant. Certament, alguns dels Senyals
del Risc –que es poden visitar al web de l’IDES:
www.seguretat.org– presenten un seguiment
d’indicadors de més de quinze anys. Ens sentim
molt orgullosos de poder-los presentar un cop
més i donem les gràcies als seus autors: Rosa
Gispert i Ricard Tresserras, Diego Torrente, Manel Medina, Jordi Martínez, Román Mestres i Josep Lluís Pedragosa, per la seva perseverança i
generositat a l’hora de compartir amb tots nosaltres aquestes pinzellades del seu coneixement.

En aquest sentit, al llarg de les pàgines d’aquest
Informe 2015 de l’Observatori del Risc trobarem informació crucial sobre l’organització i
gestió actual del trànsit viari, el trànsit ferroviari, l’energia i les telecomunicacions amb articles signats per Pere Torres, secretari general
del Departament d’Empresa i Ocupació; Enric
Ticó, president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya; Eugenia Doménech, directora del Servei Català de Trànsit, i Manel Medina, catedràtic de la Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC).

Joan Ribó, perit industrial i enginyer tècnic
químic que va ser degà del Col·legi d’Enginyers
Tècnics Industrials de Barcelona des del
2005 fins al 2013 i president o vicepresident
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de l’IDES en aquest període, torna a dirigir
l’Observatori del Risc amb empenta i voluntat.

L’Observatori del Risc s’inclou dins de la generació de coneixement i té com a objectiu ser

una plataforma estratègica per a l’anàlisi del
risc per tal d’analitzar la nostra trajectòria de
desenvolupament com a societat, tot posant
de manifest els relleus propis de la conjuntura
econòmica i social de cada moment. Pensem
que aquesta intenció es posa de manifest en
aquest Informe 2015, i esperem que tant els
continguts com la nova manera d’oferir la informació us faci gaudir d’una bona lectura.

Miquel Darnés i Cirera

Jordi Guix i Armengou

President de l’Institut d’Estudis de la
Seguretat

Vicepresident de l’Institut d’Estudis de la
Seguretat

L’IDES s’estructura en dues línies de treball:
la generació de coneixement i la realització
d’estudis tècnics.
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Aquest Observatori 2015 podríem començarlo amb l’expressió “com dèiem ahir” utilitzada
per Fray Luis de León, ja que el seu objectiu
és el mateix que el de l’Observatori 2014, amb
l’única diferència que el d’aquest any ha estat
realitzat per agents vinculats a l’Administració
de Catalunya.

nya i Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona) han
cregut convenient mantenir la temàtica de
l’any passat, però dotant-la d’un altre punt
de vista: com caldria organitzar un nou estat
d’una manera més eficaç, moderna i propera
a la realitat actual? De quins organismes, entitats i estructures caldria que dotéssim el país
per tirar endavant el repte de crear una nova
organització més desenvolupada i competent?

L’any passat, l’Institut d’Estudis de la Seguretat
(IDES) va dedicar l’Informe de l’Observatori
del Risc a l’anàlisi de com plantejar diferents
aspectes de l’enginyeria i la seguretat en el cas
que Catalunya assolís la total independència
respecte a l’Estat espanyol o bé es constituís
un ens en forma de federació o confederació
amb Espanya. En aquest sentit, diversos especialistes, en la seva majoria enginyers tècnics
industrials i enginyers industrials, van tractar
qüestions tan importants com la seguretat industrial, la seguretat en cas d’incendi, les assegurances i les activitats, desgranant i posant
de manifest els riscos i les oportunitats d’una
nova forma d’organització. També vam comptar amb el capítol de Carlos Padrós que exposava com l’Estat nació unitari i homogeni del
segle XIX s’està erosionant i no encaixa en una
societat líquida i postmoderna com la nostra.

Cenyint-nos als nostres camps d’actuació, hem
volgut conèixer com s’organitzen algunes de
les infraestructures del nostre país que funcionen amb un elevat grau d’eficiència. Per esbrinar-ho, hem pogut comptar amb els escrits
de persones amb responsabilitats i expertesa
en els temes tractats. En concret, hem d’agrair
la seva valuosa aportació a l’Informe 2015 de
l’Observatori del Risc a Pere Torres, secretari
general del Departament d’Empresa i Ocupació; Enric Ticó, president de Ferrocarrils de
la Generalitat de Catalunya; Eugenia Doménech, directora del Servei Català de Trànsit,
i Manel Medina, catedràtic de la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC) i coordinador
de l’Anti-Phishing Working Group de la Unió
Europea.

Seguint aquest fil argumental i ubicant-lo en
l’excepcionalitat de la situació de la Catalunya actual, l’IDES i els seus col·legis patrons
(Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalu-

En aquests darrers temps, hem escoltat repetides vegades la necessitat de crear estructures d’estat. Quan es parla d’estructures d’estat
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ens referim als pilars indispensables que un
estat o una nació ha de tenir per tal de poder desenvolupar les seves funcions de manera independent. Amb els autors que hem
anomenat més amunt ja podem imaginar de
quines estructures d’estat es parlarà a les pàgines següents. Parlarem d’infraestructures,
dels eixos vertebradors de les nostres ciutats i
pobles pels quals circulen persones, mercaderies, energia, informació, etc. La importància
d’aquestes infraestructures per al desenvolupament social i econòmic del nostre territori
és clau, i la gestió que se’n faci pren un paper
de rellevància extrema ja que poden ser grans
productores d’efectes col·laterals i receptores
de riscos. Per tant, cal estar preparats per a la
gestió diària i saber actuar en el moment que
es pugui esdevenir una crisi.

aquesta casuística fa créixer el sentiment de
voler assolir l’innegable i respectable anhel
d’autogovernar-nos per disposar de les infraestructures necessàries que permetin evitar
fets similars.
Llegint les aportacions dels autors, es posa de
manifest que algunes d’aquestes estructures
de gestió i bon control ja estan creades i fortament desenvolupades, com és el cas de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) i del Servei
Català de Trànsit (SCT); d’altres, amb un grau
de competència parcial, com l’Institut Català
d’Energia (ICAEN) i el Centre de Seguretat de
la Informació de Catalunya (CESICAT), podrien ampliar el seu camp d’actuació.
Ferrocarrils de la Generalitat, per exemple, té
competència sobre aquelles línies de ferrocarrils transferides a la Generalitat i sobre aquelles que puguin ser transferides en un futur. En
aquest sentit, FGC organitza, explota i aixeca
o suspèn les línies i altres mitjans de transport.
Tal com s’explica al capítol signat per Enric
Ticó, FGC és una de les empreses ferroviàries
amb més varietat de serveis, des de línies de
metro fins a trens regionals, serveis ferroviaris
de mercaderies, trens cremallera i funiculars,
i estacions d’esquí. Com a dada rellevant, cal
esmentar que FGC ocupa el primer lloc a tenir
el menor índex de frau, el segon lloc en puntualitat i el tercer lloc en índex de cobertura.
A més, FGC és capdavantera en aspectes tan
importants com la disponibilitat de parc mòbil
per poder donar el servei o el reduït nombre
d’incidències. Aquests resultats fan que FGC

Només cal recordar els trasbalsos, els maldecaps i els importants perjudicis ocasionats en
determinades ocasions: per exemple, quan el
2007, a Barcelona, es va produir una apagada
generalitzada a causa de la fallada d’un cable
a la subestació de Collblanc amb el simultani
incendi de la subestació de Maragall, que va
deixar 350.000 llars sense subministrament
d’energia elèctrica; o quan una forta nevada, el 8 de març del 2010, va deixar 450.000
gironins sense llum a causa de la caiguda de
diverses torres elèctriques; o les constants i
repetides avaries de la xarxa ferroviària de
Rodalies de competència estatal, o els assidus
i repetitius col·lapses viaris davant del més
mínim incident o accident a causa, fonamentalment, d’una xarxa viària insuficient. Tota
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destaqui no només com un operador eficient,
sinó també com un operador amb un servei
fiable i de qualitat. I hem de suposar que una
ampliació del seu radi d’actuació es faria amb
el mateix model de gestió que l’actual i, per
tant, executaria aquesta comesa amb la mateixa diligència i capacitat que ha demostrat
des de la seva creació.

Quant a les infraestructures, aquestes constitueixen un element crucial per al nostre benestar i per a la nostra prosperitat. Tant és així
que es podria afirmar que n’han augmentat
les dependències. I d’aquestes dependències,
potser la dependència de l’energia elèctrica
i de la informàtica són especialment sensibles, ja que qualsevol incidència en alguna
d’aquestes té unes repercussions enormes en
la nostra vida quotidiana.

Pel que fa al Servei Català de Trànsit, aquest
té competència en trànsit, seguretat viària,
educació i formació, legislació, comunicació i
en altres àmbits. Algunes de les seves funcions
són gestionar i controlar el trànsit en les vies
interurbanes, instruir i resoldre expedients
sancionadors, promoure l’educació viària,
exercir les funcions relacionades amb la gestió
d’autoescoles, etc. Malgrat que sembla evident
que en aquest terreny Catalunya gaudeix d’un
elevat nombre de competències, les reivindicacions del govern català d’ampliar-les és una
tònica constant. Tal com es desprèn de l’article
signat per Eugenia Doménech, caldria que fossin transferides les competències en l’expedició
del permís i llicència de circulació, de tenir
plena disponibilitat i control del registre de
vehicles i del registre dels conductors i conductores amb domicili a Catalunya. El Servei
Català de Trànsit és un organisme reconegut
internacionalment que podria acabar de desplegar la seva actuació si disposés de més eines
per acomplir la seva comesa. Com a dada rellevant, cal destacar una reducció de la mortalitat
a les carreteres de més del 50% en una dècada.
Sens dubte, aquest és el gran èxit palpable del
funcionament del Servei Català de Trànsit.

En aquest sentit, és clar que la gestió de
l’energia és clau per garantir un bon funcionament de la societat i l’economia. Al capítol
signat per Pere Torres se’ns explica com, en
un context de sobirania política de Catalunya, un nou marc competencial ple en matèria d’energia permetria que Catalunya pogués establir i desplegar una política energètica pròpia, sempre assumint els principis de la
Unió Europea en matèria energètica. Objectius com una economia i una societat de baixa
intensitat en el consum de recursos materials,
de baixa intensitat energètica i baixa en emissió de carboni, i amb garanties de seguretat
del subministrament, s’han de desenvolupar
a través d’un nou model energètic més innovador, competitiu, descentralitzat, democràtic
i socialment inclusiu. Segons Torres, l’actual
Institut Català d’Energia ha de ser l’embrió
d’una agència de l’energia que dugui a terme les actuacions necessàries, amb dotacions
pressupostàries adequades i en col·laboració
amb la resta de departaments de la Generalitat de Catalunya i d’administracions públiques catalanes.
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Anteriorment, hem apuntat l’existència d’una
dependència tecnològica de les infraestructures basades en TIC. Davant d’aquesta situació, ja fa temps que els governs van començar
a crear brigades específiques per a la lluita
contra el ciberdelicte i centres de coordinació
d’emergències a la xarxa. Fins i tot, alguns
governs han creat divisions de l’exèrcit o departaments dels serveis d’intel·ligència especialitzats en aquestes qüestions. En aquesta
línia, Manel Medina, en el seu capítol, explica que a Catalunya disposem d’APDcat,
l’agència encarregada de vetllar per la protecció de dades a les administracions públiques catalanes. Tanmateix, opina que caldria
que assumís, també, aquestes funcions per al
sector privat, incloent les inspeccions i sancions per incompliment de les mesures de
seguretat adients al risc associat a la gestió
de les dades. També explica que en el nostre
país comptem amb el CESICAT, una institució
creada fonamentalment per detectar atacs a
les infraestructures governamentals i que es
complementa amb la tasca realitzada pels
Mossos d’Esquadra, els quals s’encarreguen
de gestionar la seguretat interna dels centres
de càlcul i els accessos a la xarxa d’Internet
d’aquestes infraestructures. Segons Medina,
caldrà crear una agència o institució nova o
bé emprar les existents, com APDcat o CESICAT, per als atacs no especialment vinculats a
les dades personals.

del Risc. Els Semàfors s’han presentat en una
edició a banda per tal de fer-ne més fàcil la
consulta. Els indicadors que hi van associats
es poden trobar a l’apartat de Senyals del Risc
del web de l’IDES: http://www.fundacio-ides.
org/ides/senyals-del-risc/. En aquest apartat,
Rosa Gispert i Ricard Tresserras, Diego Torrente, Manel Medina, Jordi Martínez, Román
Mestres i Josep Lluís Pedragosa, ens parlen
dels danys que ja han ocorregut, que ja s’han
materialitzat, i continuen informant-nos amb
les seves sèries, algunes de les quals es remunten als primers informes de l’Observatori.
Anteriorment, hem comentat que caldrà organitzar i gestionar correctament tot l’entramat
d’infraestructures per tal de poder continuar
millorant la seguretat i el benestar dels ciutadans d’aquest país. En aquest sentit, en general podem afirmar que a Catalunya, pel que fa
a la gestió del risc, podem sentir-nos-hi força
satisfets, sense caure en l’autocomplaença. Per
tant, els experts dels Semàfors ens presenten
dades com una esperança de vida al néixer de
més de 83 anys o una disminució constant de
la mortalitat per accident de trànsit; dades,
ambdues, que any rere any han anat millorant
la seva tendència.
D’altra banda, hi ha indicadors com els de la
seguretat en telèfons mòbils o la delinqüència comuna que han augmentat. Aquests tipus
de delictes, propis de societats amb un elevat
grau de confort, han de ser treballats amb mesures de control i una millor educació en seguretat per part de la ciutadania. No obstant

Amb aquests quatre capítols tancarem
l’Informe 2015 de l’Observatori del Risc, però
aquest no acaba aquí; ens queden els Semàfors
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això, la percepció del risc ha millorat considerablement, igual que el nombre de sinistres
coberts per les assegurances (almenys pel que
fa als sinistres a la llar).

venient per obtenir un país que ens aporti un
correcte estat del benestar, de forma i manera,
i en què les nostres infraestructures estiguin al
nivell òptim que pertoca per ser un país competitiu, pròsper i capdavanter, com tots desitgem i estem segurs que aconseguiríem amb un
bon autogovern i amb una correcta gestió. I,
evidentment, no pot faltar el nostre reconeixement, un cop més, als dos col·legis professionals, el d’Enginyers Industrials de Catalunya
i el d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics
Industrials de Barcelona, que any rere any donen suport a aquesta fundació sense defallir.

Per últim, i com degudament pertoca, des
de l’Institut d’Estudis de la Seguretat agraïm
a tots els col·laboradors ja esmentats la seva
aportació, que ens ha ajudat a ampliar la nostra visió i comprensió dels assumptes tractats
i ens ajudarà a entendre molt millor l’actual
situació i la possibilitat d’aconseguir futures
fites per tal d’assolir el que hauria de ser con-

Joan Ribó i Casaus
Director de l’Observatori del Risc 2015
Institut d’Estudis de la Seguretat (IDES)
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JOAN RIBÓ
Director de l’Observatori del Risc

PERE TORRES
Riscos i oportunitats de la sobirania energètica
de Catalunya. La proposta de Pacte Nacional per
a la Transició Energètica

Perit industrial i enginyer tècnic industrial,
té estudis d’Enginyeria Ambiental a l’Escola
d’Organització Industrial (EOI). Actualment és director tècnic i administrador de
l’empresa LaDe Ingenieria SLP. La seva trajectòria professional sempre ha estat vinculada a
l’enginyeria.

Llicenciat en Ciències per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i ambientòleg,
ha estat professor associat de la UAB entre
els anys 1989 i 1992. Des de l’any 2013 fins
a l’actualitat, exerceix el càrrec de secretari
d’Empresa i Competitivitat del Departament
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat. Les
competències associades a aquesta responsabilitat són dels àmbits de la Indústria,
l’Energia, el Turisme, el Consum, el Comerç i
les Telecomunicacions.

Ha estat degà del Col·legi d’Enginyers Tècnics
Industrials de Barcelona des del 2005 fins al
2013, institució en la que avui exerceix com
a vocal a la Junta de Govern. Durant aquests
anys com a degà, ha estat president i vicepresident de la fundació IDES, entitat en la
que actualment col·labora com a director de
l’Observatori del Risc.

La seva trajectòria professional ha estat vinculada a l’Administració pública catalana, per
a la qual ha exercit diversos càrrecs de responsabilitat. En aquest sentit, des del 1991,
ha ocupat diversos càrrecs a la Generalitat
de Catalunya: secretari del Consell Interuniversitari de Catalunya (1991-1993); cap
del gabinet del conseller de Medi Ambient
(1993-1995); director general de Promoció
i Educació Ambiental (1995-1998); director

Ha estat president del Consell de Col·legis
d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalu-nya,
patró de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC), president de Tecnocrèdit i conseller de “la Caixa”.
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general de Planificació Ambiental (19982000); director del Programa per al Planejament Territorial (2000-2002); secretari de
Planificació Territorial de la Generalitat de
Catalunya (2002-2003); director adjunt de
l’Institut Internacional de Governabilitat;
va vincular-se a l’Institut Cerdà a partir del
2006, primer com a director tècnic i, posteriorment, com a conseller tècnic, on ha desenvolupat projectes vinculats a la dinamització econòmica del territori, a la innovació i a
la sostenibilitat (2004-2010), i assessor del
conseller del Departament d’Interior (20112012).

del Centre Internacional d’Investigació dels
Recursos Costaners, director de la revista Perspectives territorials i regidor a l’Ajuntament
de Rubí entre 1991 i 2002.
Ha estat membre dels consells d’administració
de l’Agència Catalana de l’Aigua, el Centre per
a l’Empresa i el Medi Ambient, l’Autoritat del
Transport Metropolità, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i l’Institut Català de
Finances.
També ha estat vocal de la Comissió de Govern Local de Catalunya, el Consell General
de Muntanya, el Consell Rector de l’Institut
d’Estudis Territorials, el Patronat de la Fundació Fòrum Ambiental, el Consell de Càtedra
de Medi Ambient i Societat de l’Institut Català
de Tecnologia, la Comissió de Medi Ambient
de la Universitat Politècnica de Catalunya i el
Consorci per a la Protecció Integral del Delta
de l’Ebre.

Algunes altres responsabilitats que ha exercit
són les següents: vicepresident de l’Institut
Català del Sòl, vicepresident de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, vicepresident segon
de l’Institut de Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre, president de l’Institut de
Geomàtica, president de la Junta de Govern
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ENRIC TICÓ
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya,
compromesa amb la innovació

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (1976-1981) i diplomat en Comerç Internacional i de la Unió Europea pel Ministeri
d’Afers Exteriors (1984). Actualment és president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i de les empreses Autometro, SA; Cargometro Rail Transport, SA, i Vallter, SA. També
ocupa la presidència de la Federación Española
de Transitarios - Organización para la Logística de Transportes y Representantes Aduaneros
(FETEIA-OLTRA), el Patronat de la Fundació
CETMO (Centro de Estudios del Transporte
del Mediterráneo Occidental) i el clúster ferroviari Railgrup. És membre de la Junta directiva de la CEOE (Confederació Espanyola
d’Organitzacions Empresarials) i professor de
diversos màsters en Logística i Transports.

Anteriorment ha treballat en el sector públic
(director general de Ports i Transports del
Govern de Catalunya, i advocat de l’Institut
Català del Sòl), en el sector privat (fou soci
fundador d’una enginyeria aeronàutica, d’una
enginyeria generalista, d’una empresa de telecomunicacions i conseller de diverses empreses del sector del transport), en l’associatiu
(president de l’Associació Espanyola de Promoció del Short Sea Shipping SPC - Spain,
president del Port de Mataró i membre de la
Junta de Govern del Col·legi d’Advocats) i
també en l’àmbit polític (diputat al Parlament
de Catalunya en la segona legislatura).
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EUGENIA DOMÉNECH
Reptes i oportunitats del trànsit a Catalunya

Ha realitzat diversos treballs i estudis sobre
la legislació que afecta el trànsit i la seguretat viària, com ara un estudi comparatiu de
la legislació europea sancionadora de trànsit
a Catalunya, França, Anglaterra, Itàlia i Alemanya (2005).

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona (UB), actualment és directora del Servei Català de Trànsit.
És advocada col·legiada en exercici des del 1982
a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, especialista en temes de transport, seguretat viària
i accidents de trànsit. Ha centrat la seva activitat professional en l’àmbit de la responsabilitat
civil, els sinistres de trànsit i la responsabilitat
penal, i en la defensa dels drets de les víctimes.
S’ha especialitzat en temes de mobilitat i seguretat viària i en legislació de transport terrestre.

Forma o ha format part de diferents comissions i grups de treball sobre mobilitat i seguretat viària com ara la Comissió Catalana
de Trànsit i Seguretat Viària del Departament
d’Interior, el Consell de Mobilitat del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, o del Grup d’Experts per a l’estudi de
la reforma del barem d’indemnitzacions a les
víctimes per accidents de trànsit de la Direcció General d’Assegurances del Ministeri
d’Economia.

En l’àmbit formatiu, imparteix classes a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial
de la Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC) sobre aspectes legals del transport en
l’assignatura d’Enginyeria del Transport. També ha participat en la formació de formadors
viaris a la Federació d’Autoescoles de Catalunya i ha realitzat cursos per a empreses de
transport i operadors logístics i de mercaderies
perilloses (certificat d’aptitud professional, capacitació professional de transportistes i consellera de seguretat). Imparteix, també, cursos
i conferències sobre legislació viària i transport, seguretat viària, prevenció d’accidents de
trànsit, sobre les conseqüències per a les víctimes i els familiars i les seves necessitats i drets,
i sobre la resposta judicial i social.

Ha exercit com a portaveu de les principals
associacions d’àmbit estatal en la presentació de propostes per reformar el Codi penal,
la Llei d’enjudiciament criminal, l’Estatut de
la víctima o la Llei d’assistència jurídica gratuïta.
Des del 2004 és la presidenta de l’Associació
de Prevenció d’Accidents de Trànsit P(A)T, de
la qual forma part des del 1987. I ha estat vicepresidenta tercera de la Fundació Catalana
de Seguretat Viària.
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MANEL MEDINA
Garanties a les infraestructures
informàtiques d’Estat.
Semàfor del risc d’inseguretat a la xarxa Internet

Catedràtic d’Arquitectura de Computadors
(seguretat informàtica) per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), és professor titular d’aquesta universitat des del 1992. També és cap d’esCERT-UPC (equip de resposta a
emergències d’ordinadors espanyol), coordinador de les activitats científiques del capítol
europeu del grup de treball d’Anti-Phishing
(APWG.eu), membre de la junta assessora
d’ISMS Forum Spain i director del Màster de
Gestió de Seguretat Cibernètica de la UPC.

pea sobre els temes de recerca de seguretat en
els programes de finançament d’R+D.
Fundador de diverses empreses spin-off: Safelayer Secure Communications. També va crear
associacions sense ànim de lucre per promoure la seguretat en sistemes d’informació i
gestió de documents digitals (factura-e).
Ha estat ponent en més de cent conferències i tallers i, recentment, ha participat en el Cyber Security & Privacy Forum,
l’Europol/EC3 (2015), l’European Electronic Crime Task Force (Roma, 2015), l’APWG
eCrime2015 Simposi Mundial (Barcelona,
2015), l’APWG 2013 eCRSync-up2013 (Dublín, 2013), el Fòrum Internacional d’ISMS
(Barcelona, 2012), la Cimera del CPA Global de Riscos (FIRST: Associació mundial
d’equips de resposta a ciber-incidents) (Països Baixos, 2012), la Conferència d’ENISE
(Lleó, 2012), el Taller sobre Seguretat
Cibernètica i Assumptes Globals (Barcelona, 2012), la Conferència CEPOL (Madrid, 2011), l’IFIP SEC2012, la Conferència WG6.5 (Malia, Creta, 2012) i el taller
COIM-Best (Mollet, Barcelona, 2012), entre
d’altres.

Anteriorment ha desenvolupat tasques de relacions de les parts interessades i ha exercit
com a expert assessor sènior en NIS (Seguretat de la Informació i la Xarxa), cap de la
Unitat de Relacions CERT i sotsdirector del
departament de Cooperació Tècnica a ENISA
(Agència de la Unió Europea de Seguretat de
les Xarxes i de la Informació).
També ha estat assessor científic del Centre
Tecnològic Barcelona Digital, cap del Centre
de Recerca d’Aplicacions d’Internet (CANETUPC) i membre de ple dret de l’ESRIF (Fòrum
Europeu de la Recerca i Innovació en Seguretat) i l’European Security Research Advisory
Board ESRAB per assessorar la Comissió Euro-
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JOSEP LLUÍS PEDRAGOSA
Semàfor del risc viari

JORDI MARTÍNEZ
Semàfor del risc laboral

Enginyer industrial. Pertany, per oposició, a
l’escala tècnica de la Direcció General de Trànsit del Ministeri de l’Interior, on va ocupar la
Subdirecció General de Circulació. En aquesta
branca, va treballar set anys en la Gerència de
Seguretat Viària i la Direcció de l’Institut Català de Seguretat Viària. També, per oposició,
pertany al Cos d’Inspectors de Treball i Seguretat
Social del Ministeri de Treball i Afers Socials, i
ha exercit com a Inspector de Treball de Barcelona. Fou gerent d’Obres, Instal·lacions i Subministraments de l’Instituto Nacional de la Salud
(INSALUD) i el primer director de l’Institut Català de la Salut (ICS) al Departament de Sanitat
i Seguretat Social de la Generalitat, on a més,
durant set anys, fou gerent de l’Àrea Centre de
l’ICS. Actualment és coordinador dels cursos a
distància al Centre Específic de Recerca per a la
Millora i Innovació de les Empreses (CERpIE) de
l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial
de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), en matèries d’investigació i reconstrucció d’accidents, prevenció viària i riscos
laborals. És col·laborador de l’Institut d’Estudis
de la Seguretat (IDES) en seguretat viària des
que es va fundar la institució, i actualment presideix el Grup de treball de motocicletes a la Comissió Catalana de Seguretat Viària i desplega la
seva activitat al Col·legi d’Enginyers Industrials
de Catalunya i al CERpIE de l’UPC.

Enginyer tècnic industrial per l’Escola Tècnica
Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona
i llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona, actualment és coordinador en matèria de seguretat i salut laboral
de la Inspecció de Treball de Catalunya del
Departament d’Empresa i Ocupació i membre
del patronat de l’IDES.
Després de treballar al departament tècnic de
CECSA, s’incorporà a l’Administració pública
on es vinculà al món dels riscos laborals i desenvolupà funcions relacionades amb la seguretat i la salut. Durant quinze anys ha estat director del Centre de Seguretat i Salut Laboral
de Barcelona.
Va formar part, com a president, del grup de
treball sobre accidents de treball i malalties
professionals creat per la Comisión Nacional
de Seguridad y Salud en el Trabajo a Madrid.
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DIEGO TORRENTE
Semàfor de la seguretat ciutadana

Ha participat com a contact point espanyol a
l’European Union Crime Prevention Network i
ha estat representant espanyol a l’Acció COST
A10 Defence Restructuring and Conversion
i, actualment, a l’Acció COST 25 Small Arms
and the Perpetuation of Violence de la Unió
Europea. És membre de l’equip de revisors de
la revista Sociological Inquiry.

És professor titular al Departament de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions de la
Universitat de Barcelona (UB). És doctor en
Sociologia per la UB i màster en Criminal Justice Policy per la London School of Economics
and Political Science. Ha fet estades de formació a la Universitat de Califòrnia (Berkeley), a
la Universitat de Michigan (Ann Arbor) i a la
Universitat de Harvard. És membre del Grup
de Recerca en Sociologia Aplicada (GRISA)
de la UB. Ha estat coordinador del Màster de
Recerca en Sociologia i dels estudis de Criminologia d’aquesta universitat.

És autor d’una vintena de llibres o capítols
de llibre com Desviación y delito, Cultura de
la seguridad ciudadana en España, La sociedad
policial: Poder, trabajo y cultura en una organización local de Policía i Encuestas telefónicas
y por correo. Ha publicat nombrosos articles
sobre temes metodològics, organitzatius, criminològics i de seguretat a la Revista Española
de Investigaciones Sociológicas, a la Revista Internacional de Sociología, a Sistema i a Temas
para el Debate, i ha participat en nombrosos
congressos nacionals i internacionals.

Investiga en les àrees de sociologia de la desviació i el control social, seguretat ciutadana,
i societat del risc i la incertesa. Ha fet recerca
per a la Comissió Interministerial de Ciència
i Tecnologia, el Pla Nacional de la Ciència, el
Col·legi de Metges de Barcelona, l’Institut Català del Consum i nombrosos ajuntaments.
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ROSA GISPERT
Semàfor del risc per a la salut

RICARD TRESSERRAS
Semàfor del risc per a la salut

Doctora en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona (UB) i diplomada en
Estadística i Epidemiologia per la Universitat
Pierre et Marie Curie de París l’any 1985. Especialista en Medicina del Treball per la Universitat de Barcelona (UB) i en Medicina Preventiva i Salut Pública (MESTO). Actualment
és la cap del Servei d’Informació i Estudis de
la Direcció General de Planificació i Recerca
en Salut del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Doctor en Medicina i màster en Salut Pública
per la Universitat de Barcelona, és especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública.
Actualment és adjunt a la Direcció General de
Planificació i Recerca en Salut del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
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ROMÁN MESTRE
Semàfor de les assegurances

Llicenciat en Administració i Direcció
d’Empreses per la Universitat Autònoma de
Barcelona, postgraduat en Gestió Tributària
pel Col·legi d’Economistes de Barcelona i
màster en Direcció d’Empreses Mediadores
d’Assegurances per la Universitat de Barcelona i del Programa de Desenvolupament Directiu (PDD) per l’IESE Business School. És gerent del Col·legi de Mediadors d’Assegurances
de Barcelona i secretari general de la Mediterranean Insurance Association.
Anteriorment ha ocupat els càrrecs de socigerent a Grup Saltó, product manager a Infor
Business Solutions AG i assessor comercial a
Ventra Negocios.
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Riscos i oportunitats
de la sobirania
energètica de Catalunya.
La proposta de Pacte Nacional per
a la Transició Energètica
pere torres

Secretari d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya
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Riscos i oportunitats
de la sobirania energètica
de Catalunya. La proposta
de Pacte Nacional per a
la Transició Energètica

PERE TORRES

1.1 Introducció. Transformació
d’alguns elements conceptuals

medi ambient es tractin com tres aspectes
d’un únic repte estratègic, l’energia esdevé
un element protagonista, atès que és la principal responsable de molts dels impactes ambientals associats al desenvolupament humà,
permet la possibilitat de generar riquesa i és
fonamental per al desenvolupament social
del nostre país.

L’energia és una prioritat estratègica per a
qualsevol país que vulgui aspirar a les màximes cotes d’autogovern.
Cal considerar la importància de l’energia no
només pel que fa al desenvolupament del sistema econòmic català (és indispensable per
al creixement econòmic, la competitivitat,
l’ocupació, etc.), sinó també en l’àmbit privat
(a les llars i en el transport de persones) i en
la seva incidència en altres polítiques sectorials (medi ambient, agricultura, ordenació
del territori, habitatge...).

Així, per exemple, el conjunt del cicle energètic
representa el 76% de les emissions totals de
gasos amb efecte d’hivernacle a Catalunya i el
93% de les emissions de CO2, d’acord amb les
darreres dades dels inventaris corresponents a
l’any 2012. Aquesta importància de l’energia
en el conjunt d’emissions de gasos amb efecte
d’hivernacle a Catalunya fa que les polítiques
energètiques siguin clau per abordar la lluita
contra el canvi climàtic a Catalunya.

L’energia és una
prioritat estratègica
per a qualsevol país
que vulgui aspirar
a les màximes cotes
d’autogovern.

L’energia incideix, per tant, en els tres pilars
fonamentals en què es basa el desenvolupament sostenible: l’economia, la dimensió social i el medi ambient.
La transversalitat de l’energia i la seva importància a escala global, tant en el moment
actual com en el futur, fa imprescindible la
plena integració i priorització de les polítiques energètiques en les estratègies de futur
de desenvolupament sostenible de la nostra
economia i societat.

En el marc de les polítiques adreçades al desenvolupament sostenible de Catalunya, que
tenen com a darrer objectiu assolir un model de societat futura en què el creixement
econòmic, la cohesió social i la protecció del
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L’energia incideix, per
tant, en els tres pilars
fonamentals en què es
basa el desenvolupament
sostenible: l’economia, la
dimensió social i el medi
ambient.

context polític actual, marcat per una voluntat decidida del poble català d’avançar cap a
la sobirania política plena. Davant d’aquesta
situació, no podem perdre la voluntat de repensar els mecanismes de funcionament del
sector energètic ni l’esperança d’albirar un
canvi de model energètic a Catalunya.
En aquest sentit, en un context de sobirania
política de Catalunya, un nou marc competencial ple en matèria d’energia obriria la porta al
fet que Catalunya pugui establir i pugui desplegar una política energètica pròpia, sempre
assumint els principis de la Unió Europea en
matèria energètica.

Els canvis tecnològics i socials necessaris per
garantir el desenvolupament sostenible del
nostre sistema energètic, s’han de dur a terme
de manera que el conjunt de la societat es faci
partícip d’aquest canvi i que les decisions que
es vagin prenent siguin coherents amb aquest
objectiu a llarg termini.

La conjunció d’aquests dos aspectes (voluntat
de plena sobirania política i necessitat urgent
de canvi de model energètic) planteja reptes
molt importants per a la seguretat i sostenibilitat del sistema energètic català, tant a curt
com a llarg termini.

És necessari, per tant, establir una transició
gradual cap a un nou model energètic, que
s’ha de basar en la presa de decisions polítiques
que ens condueixin cap a aquest objectiu final
i en la participació activa de la societat envers
aquesta transició. En aquesta transició, el factor temps és decisiu, ja que cal prendre com
abans millor les decisions coherents amb el
nou model energètic que Catalunya vol assolir.

Davant d’aquesta situació, i tenint en compte el caràcter estratègic de les polítiques
energètiques, així com el nou context polític
i social de Catalunya, és més necessari que
mai assolir un Pacte Nacional per a la Transició Energètica a partir del diàleg entre els
diferents agents implicats en qualsevol solució que vulguem donar a les deficiències de
l’actual sistema energètic.

Aquesta necessitat de transició cap a un nou
model energètic pren més rellevància en el

29

Enginyeria i seguretat a la Catalunya del futur.
Riscos i oportunitats d’un nou Estat. 2n volum

El Pacte Nacional ha
d’assentar les bases
necessàries perquè
Catalunya exerceixi
les competències
regulatòries plenes
en matèria d’energia
en el marc de la
Unió Europea.

econòmica, ambiental i social, i la seguretat i
fiabilitat dels subministraments energètics del
sistema energètic català. Finalment, el Pacte
Nacional ha d’assentar les bases necessàries
perquè Catalunya exerceixi les competències
regulatòries plenes en matèria d’energia en el
marc de la Unió Europea.

1.2 Treballs de base per a la
preparació del Pacte
Com ja s’ha esmentat a l’apartat anterior, la
preparació d’un Pacte Nacional per a la Transició Energètica sorgeix de l’encàrrec del Parlament de Catalunya fixat a la Moció 63/X.

És per això que el Parlament de Catalunya
va aprovar, el 22 de maig de 2013, la Moció
63/X sobre la sobirania energètica que, entre
altres qüestions, insta el Govern a establir les
bases d’un Pacte Nacional en aquest àmbit.

Així, per tal de donar compliment a aquesta
Moció, el Govern va aprovar el dia 15 d’abril
de 2014 un acord de Govern sobre l’impuls del
Pacte Nacional per a la Sobirania Energètica,
que encomanava al Departament d’Empresa i
Ocupació l’elaboració de la proposta de Pacte
Nacional i creava un comitè coordinador presidit pel secretari d’Empresa i Competitivitat
i format per representants de l’Administració
catalana amb competències relacionades amb
l’àmbit energètic. L’objectiu d’aquest comitè
coordinador és pilotar la redacció de les bases del Pacte Nacional i els contactes amb els
agents econòmics i socials, entitats acadèmiques i professionals, organitzacions de la societat civil i grups polítics, per tal de generar
un consens ampli sobre el Pacte Nacional.

Tal com fixa aquesta Moció del Parlament
català, aquest projecte tan ambiciós ha
d’alimentar-se del diàleg responsable de totes
les forces polítiques i els representants de la
societat civil, per dotar la política energètica
catalana d’una estabilitat a mitjà i llarg termini que permeti donar compliment als objectius proposats.
Aquest Pacte Nacional ha de definir, com
a mínim, les línies bàsiques d’actuació i els
principis del futur model energètic català en
el context dels objectius de la Unió Europea
en matèria d’energia de cara al 2020, 2030
i 2050, tot tenint en compte la sostenibilitat

Aquest comitè coordinador ha estat treballant en aquest encàrrec del Govern durant
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els darrers mesos amb l’objectiu de realitzar
un document de bases del Pacte Nacional. En
la seva elaboració s’ha tingut en consideració
tant l’esmentada Moció 63/X sobre sobirania
energètica, com altres mocions i resolucions
del Parlament de Catalunya aprovades durant
aquesta legislatura en relació amb la transformació del model energètic català.

intensitat energètica i baixa de carboni, innovadora, competitiva i sostenible a mitjà i llarg
termini.
Sobre la base d’aquestes premisses, el comitè coordinador, en la seva sessió del dia 27
de maig de 2015, va aprovar un document de
bases per constituir un Pacte Nacional per a la
Transició Energètica i una proposta de procés
de concertació.

Així, en primer lloc, s’han tingut en compte els
criteris fixats a la Moció 63/X del Parlament
de Catalunya, en què es diu que el Pacte Nacional s’ha de dur a terme amb la participació
de tots els agents implicats i ha de tenir com a
objectiu definir les mesures per transformar el
model energètic català en un model basat en
les energies renovables, en l’autoabastament,
en l’estalvi, l’eficiència i la contenció, i en un
model de producció descentralitzat.

Aquestes propostes van ser elevades al Govern
i, en aquest sentit, el proppassat 7 de juliol el
Govern va acordar donar el seu vistiplau al
document de bases, així com al procés de concertació del Pacte Nacional per a la Transició
Energètica proposats pel comitè coordinador.

Igualment, la Moció 63/X també insta el Govern a promoure un canvi del marc regulador
per garantir el control democràtic de l’energia
i que l’accés a l’energia sigui tipificat com un
dret fonamental.
També s’ha tingut en compte la Moció 53/X,
que insta el Govern a dissenyar una estratègia d’autonomia energètica que, amb criteris
de sostenibilitat, planifiqui el que caldrà fer
en els propers deu anys; i les mocions 90/X
i 91/X i la Resolució 776/X del Parlament de
Catalunya, que comparteixen la necessitat de
reforçar i adaptar les estratègies de la política energètica catalana perquè Catalunya assoleixi una economia i una societat de baixa

[Imatge 1]. Sessió de presentació del document de
bases del Pacte Nacional per a la Transició Energètica i del seu procés participatiu.

El dia 23 de juliol va tenir lloc la sessió de presentació del document de bases del Pacte Nacional per a la Transició Energètica i del seu
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procés participatiu [vegeu imatge 1]. El Pacte
Nacional per a la Transició Energètica comptarà, per tal de generar un consens ampli, amb
la participació de tots els agents econòmics i socials, entitats acadèmiques i professionals, organitzacions de la societat civil i grups polítics.
Figura 1. Esquema de desenvolupament de les diferents fases del procès de transició energètica

En aquesta línia, i per tal de fer partícips
aquests agents en la realització d’aquest Pacte, el Govern constituirà la mesa de negociació del Pacte Nacional per a la Transició Energètica, formada pel comitè coordinador del
Pacte Nacional, la taula d’agents i la taula de
partits polítics.

1.3.1		 Fase 1: Gestió de la transició
energètica
La primera fase inclou totes les actuacions
destinades a garantir l’abastament energètic
i establir i exercir la governança del sistema
energètic existent (continuïtat d’organismes
de regulació, supervisió i control, formació
d’equips directius, etc.).

1.3 El document de bases per
constituir un Pacte Nacional per
a la Transició Energètica
Per elaborar el document de bases del Pacte
Nacional, el comitè coordinador ha tingut en
compte les diferents fases del desenvolupament del procés de sobirania energètica de
Catalunya. I cal tenir present que en el desenvolupament del procés de transició energètica
de Catalunya es poden considerar dues fases
diferenciades:

Les bases d’aquesta primera fase es troben desenvolupades a l’informe número 9
(“L’abastament d’aigua i d’energia”) del Llibre
blanc de la Transició Nacional de Catalunya [vegeu imatge 2].
D’acord amb aquest informe, les actuacions
més rellevants que cal desenvolupar són:

– 1a FASE: Gestió de la transició energètica
– Assegurar els proveïdors estratègics i renovar i continuar el marc regulador de la política energètica amb els contractes existents de
les empreses energètiques que ja presten els
serveis actualment a Catalunya. Inicialment,
aquesta renovació hauria de començar amb
els operadors més importants: Red Eléctrica

– 2a FASE: Desplegament del nou sistema
energètic català
Aquestes dues fases es desenvolupen simultàniament al llarg del temps, però a diferents
ritmes, tal com es mostra a la figura 1.
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de España, per al transport d’energia elèctrica; Enagás, per al transport de gas natural, i
CLH, per al transport d’hidrocarburs.

– Prendre les mesures pertinents per assegurar el compliment de les clàusules regulatòries en matèria de seguretat energètica
contractant, si cal, experts i directius qualificats amb capacitat d’assumir la plena
funcionalitat del sistema energètic.
– Establir i desenvolupar les bases, la reglamentació, la planificació i el desplegament
del nou sistema energètic català.

1.3.2 Fase 2: Desplegament del nou
sistema energètic català
Dins d’aquesta segona fase s’inclouen totes
les actuacions necessàries per assolir el complet desplegament del nou sistema energètic
català. En concret, les actuacions necessàries
s’agrupen en els àmbits següents:
– Establir els principis i objectius del nou sistema energètic català.
– Desenvolupar els eixos estratègics bàsics
de la nova política energètica catalana,
coherent amb els principis i objectius anteriors.

[Imatge 2]. Llibre blanc de la Transició Nacional de
Catalunya.

La Generalitat hauria d’establir un règim
econòmic que garantís la retribució de les
infraestructures de transport i distribució que es trobessin dins del seu territori. Igualment, hauria d’assegurar que les
empreses privades tinguessin garantida la
continuïtat del proveïment i que els contractes continuessin vigents i, si escaigués,
avalar-los adequadament.

– Exercir, per part de les institucions catalanes, les competències plenes en
matèria d’energia pròpies d’un estat independent políticament i integrat en la
Unió Europea.
– Establir el nou model de governança del
sistema energètic català.
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Les bases per al desenvolupament d’aquesta
segona fase s’han d’establir en el marc del
Pacte Nacional per a la Transició Energètica.
L’aplicació d’aquestes noves bases ha de comportar l’elaboració d’un nou Pla de l’Energia i
Canvi Climàtic de Catalunya en què es detallin la missió, els objectius i les estratègies del
nou model energètic català.

clau per al desenvolupament econòmic.
L’energia és un factor fonamental per
a la competitivitat econòmica, tant pel
seu efecte sobre els preus de béns i serveis com pel seu propi pes com a sector
d’activitat econòmica.
– L’accés a l’energia és un dret fonamental
indispensable per garantir unes condicions
de vida mínimes. Quan les persones amb
insuficients recursos econòmics tenen dificultats a cobrir les seves necessitats energètiques bàsiques, es donen situacions de
“pobresa energètica”. L’entorn econòmic
actual ha agreujat aquesta situació, que pot
empitjorar en el futur, en incrementar-se
previsiblement els preus energètics a mitjà
i llarg termini.

1.4 Principis i objectius del nou
sistema energètic català
Tal com ja s’ha esmentat anteriorment, el document de bases del Pacte Nacional parteix de
la reflexió que el sistema energètic català es
troba davant de la necessitat de fer front a dos
reptes molt importants:
– La gran dependència dels recursos energètics
fòssils, fonamentalment del petroli, que comporta previsions de preus en el futur cada
vegada més elevats dels combustibles fòssils
(més enllà de les conjuntures actuals).

– El canvi climàtic és una amenaça ambiental mundial de primer ordre. A Catalunya, el cicle energètic representa
el 76% de les emissions totals de gasos
amb efecte d’hivernacle i el 93% de les
emissions de CO2, la qual cosa fa que les
polítiques energètiques siguin clau per
lluitar contra el canvi climàtic.

– Els impactes creixents del sistema energètic
actual sobre el medi ambient, fonamentalment els associats al canvi climàtic i a la
qualitat de l’aire a les grans ciutats.

És necessari, per tant, una nova política energètica catalana que mantingui i garanteixi el
desenvolupament econòmic i el benestar social en el futur, i serveixi per combatre amb
garanties el canvi climàtic des de l’àmbit català, en coherència amb les apostes de la Unió
Europea, mentre es redueixen els nivells de
dependència dels hidrocarburs fòssils.

Aquests reptes posen en tensió la sostenibilitat econòmica, social i ambiental del sistema energètic català. En concret, cal tenir en
compte, entre d’altres, els aspectes següents:
– La seguretat del subministrament energètic i el preu de l’energia són factors
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L’objectiu final és que
Catalunya assoleixi una
economia i una societat
de baixa intensitat en el
consum de recursos
materials.

L’objectiu final és que Catalunya assoleixi
una economia i una societat de baixa intensitat en el consum de recursos materials,
baixa intensitat energètica i baixa emissió de
carboni, que compatibilitzi els objectius del
desenvolupament sostenible en els seus tres
vessants (sostenibilitat econòmica, social i
mediambiental) garantint la seguretat del
subministrament energètic i reduint la seva
vulnerabilitat als impactes ambientals i les
emissions de gasos amb efecte d’hivernacle,
amb un nou model energètic innovador,
competitiu, descentralitzat, participatiu, democràtic i socialment inclusiu a mitjà i llarg
termini.

– Eix 4: Assolir el màxim nivell d’estalvi i eficiència energètica en l’economia i societat
catalanes.
– Eix 5: Fomentar la recerca i la innovació
energètica com a vectors d’eficiència i de
creació d’activitats empresarials.

Per assolir aquests objectius, s’han definit
una sèrie d’eixos estratègics d’aquesta nova
política energètica catalana, que són els següents:

Per assolir el complet desplegament del nou
sistema energètic català, aquestes línies estratègiques s’han de complementar amb un
eix estratègic addicional que reculli el desenvolupament de les actuacions legislatives i
reglamentàries necessàries per tal que les institucions catalanes puguin exercir les competències plenes en matèria d’energia en el marc
de la Unió Europea:

– Eix 1: Garantir el dret fonamental
d’accés a l’energia, la defensa dels drets
dels consumidors i la participació de la
societat en la definició del nou model
energètic.
– Eix 2: Garantir l’abastament energètic
de Catalunya i la qualitat i fiabilitat dels
subministraments energètics.

– Eix 6: Exercir les competències plenes en
matèria d’energia per part de les institucions catalanes en el marc de la Unió Europea.

– Eix 3: Maximitzar la utilització de les
fonts d’energia renovables, fonamentalment les autòctones.

Aquests eixos estratègics es desenvolupen a
continuació.
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1.5 Eixos estratègics de la nova
política energètica catalana

És un objectiu clau
garantir que els
consumidors en risc
de pobresa energètica
tinguin dret a disposar
d’uns subministraments
energètics suficients per
cobrir les seves
necessitats bàsiques.

1. 5.1 Eix 1: Garantir el dret
fonamental d’accés a l’energia, la
defensa dels drets dels consumidors i
la participació de la societat en la
definició del nou model energètic
Els drets de ciutadans i consumidors en l’àmbit
energètic i la seva participació en la presa de
decisions són clau en qualsevol model energètic sostenible de futur. En aquest sentit, es
desenvoluparan les estratègies següents:

d’estalvi i eficiència energètica en el sector
residencial...), incloent-hi diferents mecanismes de finançament, en col·laboració amb
les administracions locals i el tercer sector.

a) Garantir el dret fonamental d’accés a
l’energia
Cal garantir l’accés a l’energia i la seva disponibilitat com un dret fonamental dels ciutadans de Catalunya per assegurar un model
energètic democràtic i socialment inclusiu.
Dins d’aquest àmbit, és un objectiu clau garantir que els consumidors en risc de pobresa
energètica tinguin dret a disposar d’uns subministraments energètics suficients per cobrir les seves necessitats bàsiques.

b) Garantir la defensa dels drets dels consumidors
Un altre àmbit d’actuació és garantir la defensa dels drets dels consumidors davant
de les empreses subministradores en relació amb: la contractació de serveis i subministraments energètics, l’atenció al client
per part d’aquestes empreses i la qualitat
del producte que ofereixen als seus clients.

En aquest sentit, per tal d’evitar les situacions
de pobresa energètica, el Parlament de Catalunya ha de desenvolupar normativa específica (bonus social d’energia elèctrica i combustibles, xecs per cobrir consums energètics
mínims bàsics, mesures per l’impagament de
factures energètiques que evitin els talls de
subministrament, priorització de mesures

c) Participació de la societat en la definició del
nou model energètic
Per tal que les polítiques energètiques es
dissenyin en clau de sostenibilitat i es pu-
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Cal incrementar
les infraestructures
d’interconnexió
internacional
d’aprovisionament
mitjançant el reforç de
les interconnexions
elèctriques i l’impuls a la
connexió de la xarxa de
transport de gas
natural de Catalunya
amb França (MidCat).

guin aplicar de manera eficaç, cal col·locar
els ciutadans i les empreses en el centre de
la reflexió, del canvi i de la presa de decisions que impulsin la transició cap al nou
model energètic. Dit d’una altra manera:
ja que la demanda d’energia està al servei del model de desenvolupament econòmic i social, és necessària la participació
del conjunt de la societat per a qüestionar
aquesta demanda i plantejar com es pot reduir o optimitzar i cobrir aquesta demanda
(el “mix energètic” de l’oferta).

1.5.2 Eix 2: Garantir l’abastament
energètic de Catalunya i la qualitat
i fiabilitat dels subministraments
energètics
Per garantir l’abastament energètic i la qualitat
i fiabilitat dels subministraments energètics a
Catalunya en el marc d’un model energètic sostenible, es plantegen les estratègies següents:

D’altra banda, és necessari ampliar els països
proveïdors, sobretot en el cas del gas natural,
per assegurar un abastament suficientment
diversificat pel que fa als països d’origen.

a) Potenciar la diversificació de l’aprovisionament energètic exterior

b) Potenciar la diversificació de l’oferta energètica interior

Aquesta estratègia té dos vessants.
D’una banda, cal incrementar les infraestructures d’interconnexió internacional
d’aprovisionament mitjançant el reforç de
les interconnexions elèctriques de Catalunya
amb els territoris veïns, i l’impuls a la connexió de la xarxa de transport de gas natural
de Catalunya amb França (MidCat) com a infraestructura bàsica per a la incorporació de
Catalunya a l’European Gas Single Market.

En l’àmbit de la diversificació de l’oferta
energètica interior, en primer lloc cal diversificar els vectors energètics, és a dir, fer que
els ciutadans i les empreses puguin accedir
al màxim nombre possible de fonts d’energia.
Un aspecte molt important d’aquesta diversificació energètica és poder disposar d’una
combinació de generació d’energia elèctrica
suficientment variada en el sentit tecnològic.
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Igualment cal assegurar una oferta àmplia
d’operadors energètics, eliminant barreres
d’accés i garantint la independència dels
gestors i propietaris de les xarxes bàsiques i
logístiques de transport i de les xarxes de distribució.

energètic avaluables d’una manera clara i
objectiva, establint indicadors del nivell de la
qualitat que reben els usuaris, que permetin
de seguir-ne l’evolució i de comparar-los amb
els indicadors internacionals.
Igualment, cal dissenyar i articular mecanismes de reglamentació tècnica i regulació
econòmica basats en l’esforç inversor per
promoure les noves xarxes energètiques
intel·ligents i assegurar la qualitat i fiabilitat
dels subministraments.

c) Disminuir la dependència energètica exterior
Pel que fa a la dependència energètica exterior, i tenint en compte que Catalunya no
disposa de recursos energètics fòssils significatius, cal prioritzar l’autoabastament
energètic, fonamentalment amb energies
renovables autòctones i potenciar l’estalvi i
l’eficiència energètica.

Per dur a terme totes aquestes actuacions cal
una regulació energètica que garanteixi la seguretat jurídica i l’estabilitat del marc regulatori al llarg del temps, que són imprescindibles
per desenvolupar les inversions energètiques
necessàries a mitjà i llarg termini que garanteixin l’abastament energètic de Catalunya i
la qualitat i fiabilitat dels subministraments
energètics.

En aquest sentit, una estratègia important és
l’articulació de mesures eficaces de gestió de
la demanda a través d’incentius econòmics
adequats.

1.5.3 Eix 3: Maximitzar la utilització
de les fonts d’energia renovables,
fonamentalment les autòctones

d) Garantir la qualitat i fiabilitat dels subministraments energètics
L’energia és imprescindible en la pràctica totalitat de les activitats econòmiques i en el
benestar de les persones, i, per tant, el seu
subministrament ha de tenir la qualitat i fiabilitat que correspon a aquest paper condicionador de qualsevol activitat econòmica i
social.

El futur model energètic sostenible per a
Catalunya ha de maximitzar la utilització
d’energies renovables, donant preferència a
les energies renovables autòctones. En aquest
sentit, l’objectiu ha de ser transformar el model energètic català actual en un model basat
al cent per cent en les energies renovables a
llarg termini i assolir una economia no dependent dels combustibles fòssils de cara al 2050.

En aquesta línia, cal fixar objectius en l’àmbit
de la qualitat i fiabilitat del subministrament
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L’objectiu ha de ser
transformar el model
energètic català actual
en un model basat al
cent per cent en les
energies renovables a
llarg termini i assolir una
economia no dependent
dels combustibles fòssils
de cara al 2050.

– Impulsar el desenvolupament de les xarxes
elèctriques que permetin la connexió de la
generació distribuïda d’energia elèctrica amb
fonts d’energia renovable.
– Impulsar fonamentalment les tecnologies
eòlica terrestre, inclosa la minieòlica, eòlica
marina i solar fotovoltaica per a la producció
d’energia elèctrica mitjançant energies renovables, i mantenir la generació hidroelèctrica, tenint en compte els recursos autòctons
d’energia renovable que disposa Catalunya.
– Impulsar la utilització de l’energia solar i la
geotèrmia per a usos tèrmics industrials i del
sector primari i per a la calefacció i producció d’aigua calenta sanitària en els edificis
d’habitatges i de serveis.

Per assolir aquest objectiu cal dur a terme estratègies múltiples:

– Aprofitar el potencial del món rural per produir energies renovables i la seva voluntat
d’esdevenir estratègic per a la sostenibilitat
energètica del país i com a element de dinamització de les economies locals, incloent-hi
els consumidors.

– Fomentar la implantació de les energies renovables autòctones mitjançant una planificació territorial que determini les millors
ubicacions possibles des del punt de vista
de l’aprofitament energètic i de l’impacte
ambiental, tenint en compte les possibilitats i característiques pròpies de cada lloc,
i que faciliti els projectes dels agents interessats.

– Impulsar la utilització dels recursos de biomassa dels boscos de Catalunya per a usos
energètics, fonamentalment en usos tèrmics,
mitjançant un pla d’aprofitament específic
que integri la preservació de la multifuncionalitat dels boscos i la seva funció ecològica,
prioritària en els espais protegits.

– Definir un marc tècnic i regulatori adient
per a la implantació de la generació
d’energia elèctrica renovable, ja sigui
connectada a les xarxes elèctriques com
per autoconsum, incloent-hi la simplificació de la tramitació administrativa de les
instal·lacions.

– Fomentar la producció de biogàs a partir de
residus del sector primari i d’altres sectors
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(purins, fems, llots de depuradora d’aigües
residuals, residus vegetals o animals, etc.).

L’objectiu, en aquest àmbit, és fomentar
l’eficiència i l’estalvi energètic en tots els sectors
consumidors (domèstic, industrial, serveis, transport i primari), incloent-hi estratègies per canviar
els hàbits d’ús cap a la contenció i la sobrietat en
el consum d’energia, per tal d’assolir un sistema
energètic sostenible a mitjà i llarg termini.

– Impulsar el desenvolupament de les tecnologies de producció de biocombustibles
de segona generació elaborats fonamentalment a partir de primeres matèries no
alimentàries, tenint en compte els problemes de sostenibilitat (per motius mediambientals i de competència amb usos
alimentaris) que plantegen els biocombustibles de primera generació. Cal prioritzar la producció de biocombustibles de
segona generació a Catalunya d’origen
lignocel·lulòsic, provinents de residus
agraris, forestals i de les indústries agroalimentària i de la fusta.

En aquest sentit, cal dur a terme diferents actuacions per assolir el màxim nivell d’estalvi i
eficiència energètica en l’economia i societat
catalanes:
– Afavorir, en el marc de l’estratègia SmartCAT,
la implantació de sistemes intel·ligents de
mesura, monitorització i control de consums
energètics (smart metering) que permetin
una gestió òptima de la demanda energètica com una via fonamental per a la reducció
dels consums energètics.

– Integrar els projectes d’energies renovables a la realitat social i econòmica del
territori, aconseguint que els beneficis
reverteixin en el desenvolupament del territori tant com sigui possible, de manera
que accepti els projectes i assumeixi de
manera consensuada les infraestructures i
inversions necessàries.

– Adoptar bones pràctiques de gestió de
l’energia i promoure inversions en equips
d’alta eficiència energètica a la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu de reduirne el consum d’energia en un 25% abans
de l’any 2020, prenent com a base l’any
2007. Aquesta actuació de la Generalitat
de Catalunya ha de servir com a element
d’exemple per a altres administracions públiques i consumidors del sector serveis, i
de dinamització de les empreses del sector
de l’estalvi i l’eficiència energètica. Addicionalment, cal promoure l’adopció de
mesures similars a la resta de les administracions públiques de Catalunya.

1.5.4 Eix 4: Assolir el màxim nivell
d’estalvi i eficiència energètica en
l’economia i societat catalanes
L’estalvi i l’eficiència energètica en tot el cicle
energètic (producció, transformació, transport, distribució i consum) és un element clau
per assegurar un sistema energètic sostenible
per a Catalunya a mitjà i llarg termini.
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L’objectiu és fomentar
l’eficiència i l’estalvi
energètic en tots els
sectors consumidors.

•

– Impulsar la utilització de tecnologies
energèticament eficients i netes en la indústria:
•
•
•

•

Accelerar els canvis tecnològics en els
processos industrials.
Fomentar la renovació de les tecnologies energètiques horitzontals.
Mantenir l’impuls a la implantació
de la cogeneració en el sector industrial.

•

compacte i complex tot coordinant urbanisme i mobilitat.
Potenciar un model de mobilitat de
persones que prioritzi el transvasament modal cap a sistemes més sostenibles, afavorint la mobilitat no motoritzada i el transport públic col·lectiu.
Millorar la gestió i optimització dels
desplaçaments de mercaderies i incrementar la participació del ferrocarril
en el seu transport.
Millorar l’eficiència energètica i reduir
l’impacte ambiental dels vehicles, fomentant la renovació del parc mòbil i
l’impuls del vehicle elèctric i d’altres
de major eficiència energètica i menor
impacte ambiental.

– En l’àmbit del sector primari:
– Impulsar mesures d’estalvi i eficiència
energètica en l’àmbit de l’edificació (sectors domèstic i serveis):
•
•

•

Millorar l’eficiència energètica dels
edificis existents.
Assolir que els nous edificis es dissenyin seguint criteris de consum
energètic pràcticament nul i incorporin instal·lacions d’alta eficiència
energètica i generació d’origen renovable.

•

– En l’àmbit del transport:
•

Impulsar la modernització del parc de
tractors i resta de maquinària agrària,
implantant sistemes que introdueixin
millores d’estalvi i eficiència energètica i tecnologies TIC.
Implantar gradualment sistemes i processos que apostin per la millora de
l’eficiència energètica (sistemes de reg
eficients, plans de cultiu adaptats a les
condicions edafoclimàtiques de cada
zona, etc.).

– Un àmbit d’actuació cada cop més important per aprofundir en la millora de
l’estalvi i l’eficiència energètica en el sector productiu català és la necessitat de

Minimitzar la distància dels desplaçaments mitjançant un model territorial
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promoure l’economia circular. L’economia
circular persegueix una forta eficiència
de l’ús dels recursos materials i energètics
(productivitat dels recursos) i integra una
producció cada vegada més neta en un sistema productiu cada vegada més ampli.

energies renovables, amb l’objectiu de disposar
d’eines realment efectives i generadores de valor
per al conjunt del país. Per això caldrà:
– Impulsar l’actuació de l’Institut de Recerca
en Energia de Catalunya (IREC) i d’altres
centres de recerca catalans relacionats amb
l’energia, promoure la seva participació en
les línies d’investigació definides per la Unió
Europea i canalitzar-les a les empreses.

– Fomentar el reaprofitament dels residus
industrials, els residus agrícoles, forestals
o ramaders i de la resta de sectors mitjançant la seva valorització energètica, en
el marc dels programes de gestió de residus
i recursos de Catalunya i des d’una òptica
de l’ús eficient dels recursos i d’economia
circular.

– Afavorir la recerca aplicada en vehicles elèctrics i vehicles híbrids de baix consum i en
bateries d’alta eficiència per a aquests tipus
de vehicles. Impulsar el desenvolupament
de xarxes d’energia elèctrica que permetin
l’expansió de la mobilitat elèctrica.

Per dur a terme aquestes actuacions, cal disposar d’una agència d’energia potent, amb
les dotacions pressupostàries necessàries, en
col·laboració amb la resta de departaments de
la Generalitat de Catalunya i administracions
públiques de Catalunya. La base per constituir
aquesta nova agència ha de ser l’actual Institut Català d’Energia (ICAEN).

– Incentivar la millora dels sistemes intel·ligents
de control de processos per minimitzar els
consums energètics.

Cal apostar pel
desenvolupament de
noves tecnologies en
l’àmbit energètic i
implicar-se en el suport
i l’impuls de l’R+D+I
relacionada amb les
tecnologies energètiques
sostenibles.

1.5.5 Eix 5: Fomentar la recerca i la
innovació energètica com a vectors
d’eficiència i de creació d’activitats
empresarials
Cal apostar decididament pel desenvolupament
de noves tecnologies en l’àmbit energètic i implicar-se, al mateix temps, de manera directa en
el suport i l’impuls de l’R+D+I relacionada amb
les tecnologies energètiques sostenibles, fonamentalment l’estalvi i l’eficiència energètica i les
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Cal desenvolupar la nova
legislació i normativa
energètica d’acord amb
els principis reguladors
del nou model energètic
català, tenint en
compte les directives de
la Unió Europea en matèria d’energia.

– Avançar en el disseny i la construcció de
xarxes elèctriques intel·ligents que permetin fer compatible la garantia del subministrament, la incorporació de generació
elèctrica distribuïda, l’autoconsum elèctric
i la gestió de la demanda elèctrica, així
com la seva interrelació amb xarxes de gas
natural per donar lloc a xarxes energètiques intel·ligents.
– Impulsar la integració, interacció i gestió de
sistemes de generació i de consum d’energia
i optimització d’aquesta interrelació. Articulació d’un sistema de macrodades energètiques (big data) a nivell de país que permeti
la gestió d’informació energètica en temps
real i ajudi a establir models predictius.

– Impulsar la recerca en sistemes d’emmagatzematge d’energia.
– Crear un observatori de prospectiva tecnològica que defineixi el full de ruta de la recerca
a curt, mitjà i llarg termini coherent amb els
objectius del nou sistema energètic de Catalunya i que permeti emprar els recursos destinats a la recerca de la manera més eficient i
adequada per a l’assoliment d’aquests objectius.

– Impulsar la recerca i la innovació en tecnologies d’estalvi i eficiència energètica.
– Impulsar la recerca i innovació en l’àmbit de
les tecnologies de generació elèctrica mitjançant energies renovables en fase de desenvolupament o ja madures.
– Impulsar la recerca en l’àmbit de
l’edificació centrant-se en edificis de baix
consum energètic i edificis de consum
d’energia quasi nul, en la interacció dels
edificis amb les xarxes energètiques i en
sistemes d’emmagatzematge d’energia en
edificis, barris i ciutats.

1.5.6 Eix 6: Exercir les competències
plenes en matèria d’energia per part
de les institucions catalanes en el
marc de la Unió Europea
Per assolir el complet desplegament del nou
sistema energètic català, cal dur a terme les
actuacions necessàries per tal que les institucions catalanes puguin exercir les competèn-

– Impulsar la recerca en sistemes d’energies renovables tèrmics (solar tèrmica, biomassa...).

43

Enginyeria i seguretat a la Catalunya del futur.
Riscos i oportunitats d’un nou Estat. 2n volum

conjunt de lleis bàsiques tenint en compte,
tal com ja s’ha comentat abans, les propostes desenvolupades a l’informe número 9
(“L’abastament d’aigua i d’energia”) del Llibre
blanc de la Transició Nacional de Catalunya,
realitzat pel Consell Assessor per a la Transició Nacional.

cies plenes en matèria d’energia en el marc de
la Unió Europea. En concret, cal desenvolupar
la nova legislació i normativa energètica necessària d’acord amb els principis reguladors
del nou model energètic català.
Així, en primer lloc, les normes legals bàsiques de Catalunya han d’incloure la referència
al dret fonamental d’accés a l’energia. També podrien incloure les línies mestres del nou
model energètic català.

1.6 Conclusions
El Pacte Nacional per a la Transició Energètica és un ambiciós projecte impulsat pel Parlament de Catalunya i el Govern català que vol
donar resposta als principals reptes que haurà
de fer front Catalunya a mitjà i llarg termini en matèria d’energia, tenint en compte les
evolucions previsibles del sistema econòmic,
social i energètic en l’àmbit mundial i la voluntat de ple autogovern del poble català.

A més, el Parlament de Catalunya ha d’aprovar
la legislació bàsica del nou sistema energètic
català, sempre tenint en compte les directives de la Unió Europea en matèria d’energia.
En aquest sentit, és clau l’aprovació d’una
llei marc de bases del sistema energètic català que fixi les línies bàsiques d’actuació en
matèria de política energètica: prospectiva,
planificació, programació, coordinació amb
altres polítiques sectorials, relacions internacionals, pobresa energètica, participació de la
societat en la presa de decisions, formació i
informació, R+D+I energètica…

La finalitat del Pacte Nacional és definir un
conjunt d’estratègies d’una nova política energètica catalana que transformin l’actual model energètic català en un nou model energètic sostenible, que tingui com a objectiu
final que Catalunya assoleixi una economia i
una societat de baixa intensitat en el consum
de recursos materials, baixa intensitat energètica i baixa emissió de carboni.

Posteriorment, el Parlament català haurà
d’aprovar les diferents lleis sectorials de
l’àmbit energètic: Llei del sector elèctric, Llei
del sector d’hidrocarburs, Llei d’estalvi i eficiència energètica, Llei d’energies renovables,
Llei d’energia nuclear, Llei de mines (part
energètica: mineria del carbó, geotèrmia...).

Aquest disseny s’ha de fer a partir del diàleg
responsable de totes les forces polítiques i els
principals representants de la societat civil,
per dotar la política energètica catalana d’una
estabilitat a mitjà i llarg termini que permeti
donar compliment als objectius proposats.

El nou model de governança del sistema energètic català s’ha d’establir en el marc d’aquest
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El cremallera de Núria, que uneix Ribes de
Freser amb el santuari, es va inaugurar el
1931 i fou un dels ferrocarrils de cremallera
més moderns d’Europa, situació capdavantera en la qual es troba avui. La situació socioeconòmica de l’època en què es va inaugurar no era precisament la més favorable, però,
en pocs anys, el cremallera es va convertir per
a molts catalans en el mitjà per excel·lència
per accedir a l’alta muntanya.

Fa més de cent cinquanta anys, el 1863,
s’inaugurava el Tren de Sarrià, la línia ferroviària de 4,6 quilòmetres de longitud que
uneix el centre de Barcelona amb Sarrià.
D’aquesta manera naixia la que, amb el
temps, seria una de les xarxes ferroviàries
gestionades per Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya (FGC): la línia Barcelona-Vallès.
També a finals del segle XIX entrava en servei un ferrocarril de cremallera que enllaçava l’estació de ferrocarril de Monistrol amb el
santuari de Montserrat. Després d’un llarg període de tancament entre el 1957 i el 2003, el
cremallera de Montserrat va tornar a funcionar completament renovat, i avui és un dels
trens de cremallera més moderns.

Amb tots aquests actius, i després d’un llarg
període de moltes dificultats i poques inversions, amb la Guerra Civil i quaranta anys de
dictadura franquista, l’any 1979 neix Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, i ho fa
amb la missió de rehabilitar les obsoletes línies transferides per l’Estat.

També al mateix segle, l’any 1893, entrava en
servei el nou ferrocarril entre Barcelona i Martorell, embrió de la línia Llobregat-Anoia gestionada actualment també per FGC. Durant la
segona dècada del segle XX, el descobriment
de jaciments potàssics al Bages i la inversió
d’empreses belgues van fer necessària una
millora de les comunicacions de la comarca
per exportar la producció a través del port de
Barcelona. El 1924 va entrar en servei aquesta darrera via i es constituí així una xarxa ferroviària de via estreta de 189 quilòmetres de
longitud, la qual esdevingué la més important
de Catalunya.

Des de la seva creació, FGC ha renovat totalment la xarxa i el material mòbil. Això l’ha
dut a poder oferir als seus clients un servei de
qualitat adaptat a les necessitats de mobilitat
de la població.
En aquest sentit, a partir del 1996 es va
posar en marxa el servei anomenat Metro
del Vallès, una notable millora qualitativa i
quantitativa, amb un tren cada 2 minuts en
el tram de Barcelona, i un tren cada 12 minuts en les línies que connecten amb Sabadell i Terrassa.
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Des de la seva creació,
FGC ha renovat
totalment la xarxa i el
material mòbil. Això l’ha
dut a poder oferir als
seus clients un servei de
qualitat adaptat a les
necessitats de mobilitat
de la població.

El primer dia de gener del 2005, el Govern
central va transferir a la Generalitat de Catalunya la línia de Lleida a la Pobla de Segur,
de 89 quilòmetres de longitud, segregada de
la xarxa estatal. La seva gestió fou encarregada a FGC, que va procedir a fer una millora
integral de la línia negociant, alhora, un nou
acord amb Renfe Operadora per a la renovació del parc mòbil i la millora dels horaris de
servei. Des del passat mes de gener, FGC ha
assumit les tasques de manteniment de les
infraestructures. Quan arribin les dues noves
unitats de tren, Ferrocarrils també assumirà la
conducció dels trens. Està previst que els dos
nous combois iniciïn el seu servei comercial la
primavera del 2016.

L’èxit assolit per aquesta iniciativa va impulsar la implantació del mateix sistema a la línia
Llobregat-Anoia. Així, l’any 1997 es va crear
el Metro del Baix Llobregat, que connecta la
ciutat de Barcelona amb Martorell, Manresa
i Igualada.

L’any 2008 es va posar en marxa el servei
Autometro, que consisteix en el transport de
vehicles entre la factoria SEAT de Martorell i
el port de Barcelona, amb unes previsions de
transport de més de 80.000 cotxes a l’any.

Com es comentava al principi, l’any 2003
es va posar en servei el nou cremallera de
Montserrat, que juntament amb els funiculars
de Sant Joan i de la Santa Cova configuren el
conjunt de sistemes de transport de la muntanya més emblemàtica de Catalunya. Precisament des del juny del 2015, el funicular de
Sant Joan dóna servei amb unes caixes completament renovades que milloren la capacitat
de transport i el confort dels clients.

En una aposta decidida per les aliances entre
empreses, FGC, COMSA Rail Transport i Renfe
Operadora van crear, juntament amb SEAT, el
servei Cargometro, que serà el primer servei
en el qual FGC fa circular un tren per la xarxa estatal administrada per ADIF. Es tracta
de trens bloc que transporten components
d’automoció entre les factories de SEAT-Zona
Franca i SEAT-Martorell.
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FGC és una de les
empreses ferroviàries
amb més varietat de
serveis, des de línies
de metro fins a serveis
de mercaderies i
estacions de muntanya.

nel. Entre les estacions de Provença i Pl. Catalunya passen més de mil trens cada dia de
tots els serveis de la línia Barcelona-Vallès. Tot
i aquest important volum de circulacions, la
puntualitat supera el 99%.
El 2014, FGC va superar els 80 milions de
viatgers transportats. Tot i tenir una xarxa
limitada quant a longitud, FGC aconsegueix
atraure clients i créixer en nombre de viatgers.
L’any 2015, FGC ha assolit els 93 punts d’índex
de cobertura, la qual cosa la situa al capdavant
de les empreses que gestionen serveis ferroviaris metropolitans. D’una banda, gràcies a
l’aplicació d’un pla d’estalvi que assegura la
seguretat i la qualitat del servei. D’altra banda, gràcies a un alt grau d’acceptació entre els
clients, ha estat capaç d’incrementar, any rere
any, l’índex de cobertura fins a superar els 90
punts, mentre que altres xarxes metropolitanes no arriben als 60. D’aquesta manera, FGC
redueix anualment les necessitats de finançament per part de les administracions públiques.

En el camp dels serveis turístics, FGC gestiona els cremalleres de Núria i Montserrat; els
funiculars de Sant Joan i el de la Santa Cova
de Montserrat, i el de Gelida; el Tren del Ciment i el Tren dels Llacs; i també gestiona les
estacions de muntanya de La Molina, Vall de
Núria, Vallter, Espot i Port Ainé.
En definitiva, FGC és una de les empreses
ferroviàries amb més varietat de serveis,
des de línies de metro fins a trens regionals,
serveis ferroviaris de mercaderies, trens cremallera i funiculars, i estacions d’esquí. Una
complexitat que pot ser gestionada gràcies a
l’experiència acumulada en cent cinquantados anys d’història i que han permès aconseguir un alt nivell d’excel·lència.

L’activitat de transport de mercaderies
d’FGC, FGC Cargo, incrementa, de manera
continuada, la seva xifra de negoci. El transport de potasses i sals des de les mines del
Bages, activitat tradicional d’FGC, s’ha vist
complementat amb el transport de cotxes entre la factoria de SEAT de Martorell i el port
de Barcelona, i de materials de vehicles en
sentit invers. Tot i la creença tradicional que
el ferrocarril només és competitiu en l’àmbit
del transport de mercaderies per a distàncies

2.1 La qualitat del servei
L’any 2015, FGC ha assolit importants èxits
relacionats amb la qualitat del servei ofert, la
relació amb els clients i l’economia d’empresa.
FGC té el rècord de trens circulant per un tú-
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2.2 La innovació i la projecció
internacional

llargues, FGC (amb partners públics i privats) ha estat capaç d’operar en un tram de
menys de 35 quilòmetres amb costos competitius i total satisfacció del client. De fet, se
n’ha demanat l’increment. D’aquesta manera, Ferrocarrils transporta 700.000 tones de
mercaderies a l’any, respectant l’entorn i el
medi ambient. Es calcula que el transport de
mercaderies d’FGC estalvia la circulació de
64.000 camions a l’any, una dada important
si tenim en compte les congestionades vies
d’accés al port de Barcelona.

La innovació i la projecció internacional són
dos dels objectius principals marcats en el futur a curt i mitjà termini de la companyia.
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
impulsa el concepte de smart train com a estratègia transversal i factor de dinamització.
Entorn d’aquest concepte s’agrupen un seguit d’iniciatives i solucions innovadores per
aconseguir una gestió ferroviària intel·ligent
i projectar la reputació d’FGC com a empresa
innovadora i eficient.

També aquests últims anys, FGC s’ha fet càrrec de les estacions d’esquí d’Espot, Port Ainé
i Vallter, paral·lelament a les dues que ja gestionava, per la qual cosa ha esdevingut un
dels principals operadors de l’esquí i el lleure
al Pirineu català. El conjunt d’aquestes cinc
estacions ha superat els 510.000 visitants durant l’any 2015. En l’àmbit de l’activitat turística, el tren cremallera de Montserrat i totes
les instal·lacions d’FGC a la muntanya sagrada han superat el milió de visitants, cosa que
estableix el rècord de visites des de la seva
reobertura l’any 2003.

Aquest concepte s’impulsa en el marc d’un
concepte similar al de les smart cities, mitjançant l’activitat que li és pròpia a FGC, la
mobilitat, i aplicant la tecnologia i la innovació per millorar l’eficiència i la sostenibilitat
del territori.
En aquests moments, FGC desenvolupa actuacions en àrees com la mobilitat, el client
i la societat, la seguretat, el medi ambient i
l’energia, i el govern i l’economia. Alguns
d’aquests projectes estan plenament operatius
i d’altres estan en diferents fases de desenvolupament.

El 2014, FGC va
superar els 80 milions
de viatgers transportats.
FGC aconsegueix atraure
clients i créixer en
nombre de viatgers.

Entre els projectes operatius hi trobem el Pla
d’Estacions, a través del qual el 1996 es va
començar a implantar el concepte d’estació
intel·ligent. Aquest projecte és un model
d’explotació de les estacions, pioner en el sec-
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tor, que s’ha convertit en un referent de gestió
tant en l’àmbit nacional com internacional.
El Pla d’Estacions es basa en l’aplicació de les
TIC a qualsevol de les activitats que es desenvolupa a les andanes i vestíbuls, des de la venda de bitllet i control d’accés, fins a l’atenció
al client i la sortida de l’estació, a través de
la venda automàtica de bitllet, el control de
billetatge, la seguretat integral en trens i estacions, i la informació en temps real, entre
d’altres.

• La recuperació d’energia a través de les
frenades de les unitats de tren.
• El control d’enllumenats i ventilacions.
• La reducció de contaminació acústica.
• La monitorització de la xarxa energètica
per optimitzar-ne el consum.
• Les energies renovables (plaques fotovoltaiques, geotèrmia, biomassa).
• Els sistemes de reciclatge d’aigües grises
als túnels de rentat.
• El supermercat virtual.
• La biciestació.
• El creixement continu de l’eficiència
econòmica amb menor cost per a la societat.
• El control automàtic del frau a través de la
intel·ligència artificial.

En l’àmbit de la mobilitat, FGC disposa d’un
nucli estratègic d’explotació ferroviària que
regula de manera centralitzada el trànsit, la
supervisió d’estacions, la informació al client
i la seguretat. En xifres: més de 5.000 elements controlats de forma centralitzada, més
de 50.000 canvis d’estat en senyals processats
en temps real, control en temps real del flux
d’entrada i sortida de més de 250.000 viatgers al dia, més de 1.200 trucades d’interfonia
diàries, control de 600 càmeres i 168 pantalles amb informació de trens en temps real.

Tot aquest coneixement i experiència acumulats s’ofereixen al món a través d’FGC Internacional. En aquesta línia, col·labora en
projectes de caràcter internacional en països
com ara França, els Països Baixos, el Vietnam,
l’Aràbia Saudita, Colòmbia, el Brasil, Cuba,
Panamà, el Perú i Mèxic, que tenen com a
objectiu dissenyar i desenvolupar projectes
constructius, de gestió de l’operació del servei
ferroviari, d’R+D+I o de millores en els àmbits tecnològic, de seguretat i de sostenibilitat
dels projectes locals.

Altres àmbits d’actuació d’FGC com a smart
train són:
• Les unitats de tren de les sèries 113 i 114.
• El Centre de Comandament Integrat.
• La participació de clients a través de les
xarxes socials.
• L’app d’informació i alertes incíviques.
• El sistema de monitorització d’agulles crítiques.
• El sistema central de control d’enclavament.

A més, FGC ofereix solucions basades en la
seva experiència en la gestió de transports
(trens de càrrega i mercaderies, transport de
viatgers i transport per cable) i en la innovació aplicada als seus serveis (sistemes de con-

50

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, compromesa amb la innovació
Enric Ticó

trol de frau, màquines de venda, estalvi energètic, auscultació, adaptació a persones amb
mobilitat reduïda i control remot).

portaments patró, permet anticipar fluxos
anòmals de viatgers i programar les modificacions de servei oportunes.

Les solucions ofertes constitueixen diferents
àmbits de gestió empresarial:

El reconeixement internacional a la gestió i a l’experiència d’FGC ve avalat, a més,
per l’anàlisi d’indicadors realitzada per
l’Imperial College de Londres en el context de
l’International Suburban Rail Benchmarking
Group (ISBeRG) que mesura i compara les
prestacions, el servei, la gestió i el rendiment
de quinze operadors ferroviaris tant públics
com privats dels cinc continents, i que situa
FGC com una de les tres empreses amb millors
indicadors del món.

• Gestió d’estacions no assistides: mitjançant
el control remot de les estacions i sistemes
de comunicació entre agents.
• Adaptació d’un vehicle tractor per auscultar la via i la catenària: permet auscultar
tots els paràmetres de la via i de la catenària mitjançant rajos làser i executar
informes sobre els defectes observats.

Entre altres aspectes, FGC ocupa el primer
lloc a tenir el menor índex de frau, el segon
lloc en puntualitat i el tercer lloc en índex
de cobertura. L’esforç realitzat per FGC en
l’optimització de la gestió i dels recursos queda clarament reflectit en l’estudi en què es
mostra com FGC és capdavanter en aspectes
tan importants com la disponibilitat de parc
mòbil per poder donar el servei o el reduït
nombre d’incidències. Aquests resultats fan
que FGC destaqui no només com un operador
eficient, sinó també com un operador amb un
servei fiable i de qualitat.

• Tram d’andana retràctil: aquest prototip apropa l’andana al tren a la zona
d’embarcament de les estacions en corba
per millorar l’accés al tren a les persones
amb mobilitat reduïda.
• Sistema d’ajut a la gestió d’incidències: al
Centre de Comandament Integrat s’utilitza
un programari específic mitjançant el
qual els procediments d’informació en cas
d’incidència s’integren al mateix nivell de
prioritat que la resolució d’aquesta, amb la
qual cosa s’assegura el compliment de les
pautes d’informació al client predefinides.

2.3 El talent de les persones

• Seguiment de la demanda en temps real:
sistema que monitoritza en temps real els
accessos a les diferents estacions de la xarxa. Mitjançant la comparació amb com-

FGC concentra talent ferroviari. Treballa contínuament en iniciatives i solucions posades
al servei de l’usuari per aconseguir una gestió
ferroviària intel·ligent aplicant la tecnologia i
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la innovació. En aquest sentit, ha estat capdavantera en la implantació d’un model de
gestió d’estacions automatitzat i intel·ligent i
en l’ús d’un sistema de control automàtic del
frau basat en la intel·ligència artificial anomenat Detector.

crementar el nombre de clients a les línies
metropolitanes; mantenir o millorar l’índex
de cobertura; mantenir el marge del negoci turístic amb increments d’esquiadors i de
visitants als cremalleres, i reduir els costos
d’operació tot mantenint la seguretat i la qualitat del servei.

Aquest sistema de control, pioner al món i
fruit de l’acord de col·laboració entre FGC i
l’empresa barcelonina Awaait Artificial Intelligence, SL (AWAAIT), genera alertes en temps
real quan detecta el que es coneix popularment com a trenets, usuaris que entren o surten de les estacions sense validar aprofitant el
pas previ per les validadores d’un altre usuari. Les imatges enregistrades per una càmera
arriben a terminals mòbils que tenen els interventors (amb l’aplicació Detector activat) i
aquests decideixen si cal procedir a la intercepció de l’infractor potencial. Aquest sistema
es va instal·lar com a prova pilot a l’estació de
Provença el maig del 2014 i actualment ja s’ha
implantat a l’estació de Pl. Catalunya.

Però el ferrocarril ha de tenir un paper protagonista en la mobilitat de viatgers i de mercaderies. En l’àmbit del transport de viatgers,
els trens d’alta velocitat en els desplaçaments
de llarg recorregut i els serveis de rodalies en
els entorns metropolitans han demostrat la
seva competitivitat. Ara és el torn del ferrocarril de mercaderies, oblidat durant dècades
i veritable ventafocs dels serveis ferroviaris.
Gràcies a les noves tècniques de transport
intermodal i a la liberalització, que ha contribuït a millorar l’eficiència de les empreses
ferroviàries, podrà incrementar la competitivitat de l’activitat econòmica de països com
Catalunya.

FGC també col·labora en projectes europeus
d’investigació en l’àmbit ferroviari com ara el
Getaway (millora en els protocols d’evacuació
d’estacions), BiTiBi (intermodalitat bicicletaferrocarril-bicicleta), Graffolution (gestió dels
atacs per bandes de grafiters), Hermes (transport de mercaderies), Eutravel (formació),
AUGGMED (mobilitat) o el KIC (recuperació
d’energia de frenada).

A FGC, la innovació no es limita als aspectes
més tècnics de la companyia sinó també al
model de gestió i, més concretament, als seus
recursos humans. Les persones són un factor
clau per aconseguir l’èxit.
L’any 2006, FGC va iniciar un procés de transformació per adequar l’organització a nous
objectius i per introduir-hi tot un seguit de
canvis que permetessin millorar-ne la competitivitat, sobretot afavorint el desenvolupament de les persones en diferents àmbits.

Òbviament, caldrà continuar millorant els
resultats dels negocis tradicionals d’FGC: in-
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així com també a l’impuls de la formació específica adreçada al creixement i desenvolupament de les persones.
De fet, en formació són innovadors. Un exemple és el curs de formació sobre tècniques
de consciència plena, pioner en el sector del
transport en general i ferroviari en particular,
dedicat als agents de conducció i regulació del
servei.
L’objectiu d’aquest curs és facilitar eines per
ajudar a mantenir les condicions d’atenció
adequades per part dels maquinistes i altres
persones que participen en les tasques de
circulació. L’activitat laboral d’aquestes persones, que requereix una alerta permanent i
una atenció a situacions complexes, pot afavorir la sensació d’insatisfacció i incrementar
la tendència a la dispersió mental o la manca
de concentració. Conscients que la personalitat de cada agent i els factors de l’entorn
són els que marquen les reaccions de cada
persona, amb aquest curs es facilita a aquests
treballadors la capacitat per desenvolupar
estratègies personals que els permetin mantenir la concentració i superar descuits i inhibicions per tal de garantir resultats eficaços.
Amb aquest curs, cada treballador coneix les
seves potencialitats i debilitats, reconeix els
condicionants externs que escapen del seu
control i desenvolupa la seva autoconsciència. Una vegada detectat tot això, descobreix
fins on pot arribar i com recuperar i mantenir
els nivells de consciència adequats a la seva
responsabilitat.

Aquesta nova organització vol motivar les
persones, donar-los competències adequades
i valorar la seva professionalitat impulsant i
experimentant nous mètodes de gestió per assolir més competitivitat.
Però, tot i els esforços que es fan des de dins
de l’empresa, hi ha tot un seguit de factors externs que condicionen l’assoliment de la competitivitat. El nivell d’educació i formació de
les persones n’és un d’ells.
Actualment, el mercat laboral i la sortida
de professionals dels centres de formació i
universitats presenten alguns dèficits quant
a professionals formats en les especialitats
més tècniques. En aquest sentit, FGC dedica
un important esforç i recursos a la formació
professional interna i als plans d’entrenament
permanent dels agents destinats a l’operació,
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A FGC, la competitivitat s’impulsa amb diferents accions vinculades al talent, retenint-lo i
atraient-lo per facilitar el relleu generacional,
i, sobretot, implicant i motivant les persones
en la idea que l’esforç col·lectiu sempre és superior a la suma dels esforços individuals.

no-discriminació; està compromesa amb el
desenvolupament sostenible; impulsa plans
de prevenció i seguretat, i estableix canals de
comunicació que generen i permeten compartir informació.
Amb tots aquests i altres aspectes, FGC treballa i progressa, amb la voluntat permanent de
mantenir i millorar la competitivitat i continuar sent un referent en el sector.

En aquest sentit, FGC vetlla per mantenir
unes relacions laborals basades en la pau social; promou accions de conciliació basades
en el foment de la diversitat, la igualtat i la
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Reptes i oportunitats
del trànsit a Catalunya

EUGENIA DOMÉNECH

da en l’estudi de la reducció del nombre, la
gravetat i les conseqüències dels accidents de
circulació, i en l’increment dels mitjans i dels
recursos destinats a la prevenció dels sinistres. Ja en aquell moment, el primer objectiu de les polítiques catalanes de seguretat
viària va ser posicionar Catalunya al nivell
de països referents en aquesta matèria, com
els Països Baixos, el Regne Unit, Dinamarca
o Suècia. Vist ara en perspectiva, i amb els
progressos obtinguts, als anys noranta aquesta no era una aposta fàcil, perquè cada any
a l’Estat espanyol hi havia més de 100.000
accidents de trànsit i més de 7.000 víctimes
mortals a la xarxa viària, amb un parc automobilístic entorn dels 16 milions de vehicles.
A Catalunya li corresponien 3 milions de
vehicles, 27.000 accidents i 1.041 víctimes
mortals l’any 1990.

Catalunya s’ha caracteritzat sempre, de manera singular a l’Estat, per una forta mobilitat
viària en un tramat urbà i interurbà reduït i
cada vegada més interrelacionat. Assumint
un 25% d’aquesta mobilitat estatal en la seva
xarxa de 12.000 quilòmetres, Catalunya, en
primer lloc, ha esdevingut un focus d’atracció
de persones d’arreu del món que hi arriben
amb finalitats turístiques o de treball, cosa
que ha definit el país històricament, i alhora també és un territori de pas per a aquelles
persones l’objectiu de les quals són altres països europeus o, fins i tot, altres continents.
Aquesta condició principalment geogràfica
però també d’interès econòmic, cultural i social, com a focus de dinamització a Europa, ha
comportat que la seguretat viària hagi estat
i sigui una prioritat del govern de Catalunya. I aquí cal distingir tres etapes, l’última de
les quals, en la qual estem immersos, ha de
dirigir-se cap a la definició final d’una estructura amb plenes competències en matèria de
trànsit.

No hi havia encara la nova Llei de trànsit estatal, però el primer Pla de Seguretat Viària
ja s’havia llançat als anys vuitanta, amb unes
campanyes de sensibilització que es recorden
en l’imaginari col·lectiu, com la que el 1986
va protagonitzar el cantant Stevie Wonder i
el seu famós lema Si bebes, no conduzcas. La
Dirección General de Tráfico ja feia més de
vint anys que feia campanyes en què donava
consells a través del Ministeri de Governació,
sobretot de regles bàsiques de conducció i
d’especial atenció als col·lectius vulnerables.

L’any 1989, ara fa ja vint-i-sis anys, es va
crear la Gerència de Seguretat Viària, adscrita aleshores al Departament de Governació, i
que, dos anys més tard, el 1991, va esdevenir
l’Institut Català de Seguretat Viària. Aquell
primer embrió de gestió en matèria de trànsit en l’àmbit català va centrar-se de segui-
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Calia intervenir amb tota
la força de voluntat
perquè la gestió de la
seguretat viària per
part del govern, en
col·laboració amb les
organitzacions públiques
i privades, garantís una
mobilitat segura a la
xarxa viària catalana.

tota la força de voluntat, des de la persuasió,
però també des de la dissuasió, perquè la gestió de la seguretat viària per part del govern,
en col·laboració amb les organitzacions públiques i privades, garantís una mobilitat segura
a la xarxa viària catalana.

3.1 El model català
La creació de l’Institut Català de Seguretat
Viària, l’any 1991, amb l’objectiu de reduir
la freqüència i la gravetat dels accidents
de trànsit a Catalunya, i també d’avançar i
d’incrementar els mitjans i els recursos destinats a la prevenció i la disminució dels accidents de trànsit i les seves víctimes, va significar un nou impuls institucional a la millora de
la seguretat viària a Catalunya.

Malgrat l’efecte narcòtic de les notícies
d’aleshores sobre els accidents a la xarxa
viària, quan podia semblar que aquest no
era un problema que generés alarma social,
ningú no va dubtar en aquell moment a
l’Administració catalana que ens enfrontàvem
a un greu problema, a un desafiament que a
tot el món seria comparable a una pandèmia.
Perquè els accidents de trànsit eren una de les
primeres causes de mortalitat.

En aquella primera etapa, l’Institut va ser un
referent destacat en l’actuació a Catalunya en
matèria de seguretat viària i ja es va apuntar
que el model de seguretat viària, per raons socials, per tradició cultural i per evolució en el
context europeu, s’havia de basar en el canvi
de consciències i, per tant, l’educació i la formació i, per descomptat, la informació eren
imprescindibles.

Ja aleshores va quedar clar que caldria dedicar molts esforços a persuadir no només els
conductors sinó tota la societat en la importància de la reducció de la sinistralitat com a
exemple de convivència. Calia intervenir amb

La creació, l’any 1983, de la Policia de la
Generalitat, els Mossos d’Esquadra, amb les
funcions, entre d’altres, de la protecció de
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persones i béns i el manteniment de l’ordre
públic, va fer que la Generalitat disposés de
l’instrument necessari per assumir les tasques
inherents a la vigilància i control i a la gestió
i regulació del trànsit. Però encara no tenia
les competències per fer-ho, i la transferència de les facultats d’execució de la legislació
de l’Estat en matèria de trànsit ha estat una
reivindicació històrica de la Generalitat de
Catalunya.

set directors del Servei Català de Trànsit, sinó
en el fet significatiu que els màxims responsables de la Dirección General de Tráfico hagin
estat catalans.
Així es va iniciar la segona etapa de la seguretat viària a Catalunya, que va tenir com a
principal símbol de concreció la creació del
Servei Català de Trànsit.
El govern de la Generalitat va impulsar, amb
aquesta estructura executiva i prenent com a
base teòrica i pràctica l’elaboració de plans
triennals de seguretat viària, una política de
coordinació i modernització d’acord amb les
millors pràctiques que es desplegaven en qüestió de mobilitat als països del nostre entorn.

En aquest sentit, la transferència de competències executives a la Generalitat en matèria
de trànsit, circulació de vehicles i seguretat
viària, per la via de l’article 150.2 de la Constitució, permet donar aquest pas endavant i
l’any 1997 es va crear un organisme autònom
denominat Servei Català de Trànsit amb competències per reduir l’accidentalitat a Catalunya i millorar les condicions de la circulació al
seu àmbit territorial.

El Servei Català de Trànsit es va estendre
pel territori català paral·lelament al desplegament dels Mossos d’Esquadra, que es va
iniciar el 4 de maig del 1998. Girona va ser
la primera demarcació on els agents es van
desplegar en compliment del traspàs de competències. El procés va continuar l’1 de maig
del 1999 a Lleida i l’1 de desembre del 2000 a
Barcelona i Tarragona.

Aquesta ha estat una de les últimes vegades
que s’ha utilitzat aquest article –un mecanisme que permet eixamplar les competències
estatutàries sense tocar la Carta Magna– per
traspassar competències executives de l’Estat.
I una curiositat: el ministre d’Administracions
Públiques que va desplegar aquell traspàs per
part del govern espanyol era Mariano Rajoy.

A partir del fet d’assumir les recomanacions
del Llibre blanc sobre la política de transport de
la Unió Europea 2001-2010, que instava a la
reducció del 50% de les víctimes mortals l’any
2010 respecte al 2000, Catalunya va posar
una especial atenció a tres àmbits: l’educació i
la formació, la vigilància i el control de carreteres, i la gestió del trànsit.

Catalunya té i ha tingut un lideratge en polítiques de trànsit i gestió viària en el seu àmbit
d’influència, i això també s’exemplifica no només en les aportacions dels diferents equips
–de tots els colors polítics– que han tingut els
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• l’educació i la formació a les escoles a través dels parcs infantils de bicicletes i ciclomotors;
• l’assumpció general dels sistemes de seguretat passiva (sobretot casc i cinturó), el
control de la velocitat i la implantació del
permís per punts;
• l’atenció especial a la via interurbana, i
també a la via urbana, a través del desplegament dels plans locals de seguretat viària
en col·laboració amb els ajuntaments que
va iniciar el Servei Català de Trànsit l’any
2006, i
• l’impuls del Servei Català de Trànsit com
a referent de les principals campanyes de
conscienciació adreçades als conductors.
Tu no tens recanvi en va ser una de les més
recordades.

En aquest nou canvi de dècada i en aquest
cas també de segle, el control de la velocitat,
de les alcoholèmies i dels sistemes de seguretat passiva com el casc i el cinturó van centrar bona part de les polítiques preventives i
d’educació en el risc.

Si bé és cert que es pot fer un balanç positiu
d’aquella etapa, també és veritat que mai en
matèria de trànsit hi podrà haver una satisfacció completa per la feina feta mentre hi hagi
una sola víctima com a conseqüència d’un
error o d’una manca de prevenció que tingui a
veure amb drets tan preuats com són el dret a
la vida i a la mobilitat segura.

Sens dubte la dècada 2000-2010 va ser la que
ens va ensenyar que el trànsit podia deixar de
ser una pandèmia. Primer, perquè un any abans
del previst Catalunya va poder complir amb el
mandat de la Unió Europea de reducció de víctimes mortals al 50% (amb un 57%) i, de fet,
l’any 2010, les 891 víctimes de partida s’havien
transformat en 381 víctimes mortals. El registre
tenia més mèrit en una època majoritàriament
de creixement econòmic, és a dir, d’alta mobilitat
professional i personal, i en una època de nou
creixement del parc de vehicles, dels 4 milions
de l’any 2000 als més de 5 milions de l’any 2010.

En aquest sentit, el mateix Estatut d’autonomia
de Catalunya del 2006, en el seu capítol V de
“Principis rectors”, defineix l’epicentre de les
polítiques de trànsit de Catalunya a l’article
48 relatiu a la mobilitat i la seguretat viària,
en què es concretava que “els poders públics
han d’impulsar, d’una manera prioritària, les
mesures destinades a l’increment de la segu-

A més, el model català de seguretat viària ja
havia generat exemples d’èxit:
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retat viària i la disminució dels accidents de
trànsit”, i el marc competencial de la Generalitat és el que es defineix a l’article 164.c que
diu que correspon a la Generalitat el control i
la vigilància del trànsit.

Aquest Pla no només pretén completar el definitiu canvi de tendència a favor d’una mobilitat segura, sinó també introduir el concepte
de responsabilitat compartida en la seguretat
viària a tots els nivells, amb una implicació
de tots els agents públics i privats, i amb una
política d’actuacions particulars sobre grups
concrets.

És per això que, en aquest segon decenni, el Servei Català de Trànsit s’ha dotat d’instruments
de molta més precisió i d’actuació singularitzada per donar compliment a un nou objectiu
en consonància amb el mandat de la Unió Europea, tot i que és conscient que cada cop és
més difícil seguir un ritme de descens com el
que s’ha aconseguit fins ara.

I així comença la tercera etapa de la seguretat
viària a Catalunya. Aquesta tercera etapa fa
necessària l’adopció de noves estratègies que
tinguin com a objectiu l’obertura d’una nova
fase que aconsegueixi superar els actuals indicadors de víctimes mortals i de sinistralitat a
Europa per milió d’habitants.

Per afrontar amb garanties d’èxit aquesta segona dècada i tenint en compte la tendència reductora en accidentalitat mortal consolidada de
l’anterior, el govern català va aprovar el Pla Estratègic de Seguretat Viària 2014-2020, que té
com a objectiu central una reducció del 50% de
les víctimes mortals i del 40% dels ferits greus
de cara a l’any 2020 respecte a l’any 2010.

Els missatges de conscienciació continuen
sent necessaris perquè el factor humà continua sent principal i clau en els registres de
sinistralitat, però una administració responsable ha de ser constantment proactiva i no ha
de limitar-se a la idea del Depèn de tu, que ha
estat més pròpia de la governança dels anys
vuitanta i noranta que dels temps actuals.

El Pla Estratègic de
Seguretat Viària 20142020 té com a objectiu
una reducció del 50% de
les víctimes mortals i del
40% dels ferits greus de
cara a l’any 2020
respecte a l’any 2010.

En aquest sentit, doncs, el Servei Català de
Trànsit ha d’actuar amb mesures a curt, mitjà i
llarg termini, de manera més transversal amb
els departaments i tots els agents socials implicats en qualsevol grau en la seguretat viària.
Amb aquest objectiu, Catalunya s’ha dotat des
del 2014, en la línia de tots els territoris líders
en seguretat viària, d’un pla estratègic de seguretat viària que ja ha tingut una primera concre-
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ció en el corresponent Pla de Seguretat Viària
triennal que arribarà fins a l’any 2016 i que
s’estructura entorn de sis objectius estratègics:

3. Involucrar i coordinar entitats públiques i
privades en la millora de la mobilitat segura.
4. Disposar de les estructures, instruments i
mecanismes de gestió de seguretat viària
que permetin la consecució de resultats.
5. Facilitar l’aprenentatge de la mobilitat segura al llarg del cicle vital.
6. Promoure l’R+D+I a la seguretat viària.

1. Protegir els usuaris de la mobilitat i el control eficaç de les conductes de risc.
2. Impulsar un espai continu de seguretat
viària (zones urbanes i interurbanes).
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Comparant Catalunya amb la resta de països
de la Unió Europea pel que fa al nivell de persones mortes per milió d’habitants, Catalunya se situa després d’Holanda, Dinamarca, el
Regne Unit i Suècia, amb un indicador de 36
víctimes mortals per milió d’habitants.

víctimes cada dia i en qualsevol circumstància. Cal tenir present que a Catalunya, igual
que a Europa, ens hem fixat una nova reducció del 50% de les víctimes mortals a les vies
urbanes i interurbanes de Catalunya l’any
2020 respecte al 2010.

Amb aquest objectiu numèric, però sobretot
de gran transcendència social, el Servei Català de Trànsit està actuant amb aquesta idea de
responsabilitat compartida entre institucions,
agents públics i privats, entitats i societat civil, per actuar sobre els tres vectors de la seguretat viària: la persona, la via i el vehicle.

L’any 2014 es va tancar amb un escenari de
sinistralitat similar al del 2013, amb les mateixes víctimes mortals –272 persones–, mentre que l’evolució del nombre total de morts i
ferits greus només s’ha reduït en 15 persones.
Tenint en compte aquestes dades, segregades
per via interurbana i via urbana, es dóna la
circumstància que el descens de la sinistralitat
a les carreteres s’ha reequilibrat per un estancament i inclús augment d’aquesta sinistralitat a les ciutats.

El model de seguretat viària és com una moneda, amb dues cares, la persuasió i la dissuasió, que constitueixen la prevenció integral.
Una cara de la moneda no pot funcionar sense
l’altra cara, són indestriables i cal l’acció coordinada de totes dues per garantir-ne l’èxit.
La persuasió, com a conjunt d’eines
d’anticipació i proactives, encaminada a la
no-materialització d’un accident de circulació,
està orientada a tots els elements que formen
part de la mobilitat: els usuaris, els mitjans de

Aquest fet no significa que estiguem en un
canvi de tendència, però cal continuar reduint
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locomoció, el sistema circulatori de les vies,
siguin públiques o privades, i la senyalització,
aspecte molt important sobre el qual encara
hem de continuar treballant per millorar.

A més, difícilment podrem parlar de model
de seguretat viària (mobilitat segura) si no en
fem partícips les policies de trànsit, executores i vigilants de la mobilitat viària, reguladores dels fluxos circulatoris.

La dissuasió, com a conjunt d’eines reactives,
està orientada a les mesures que causen directament o indirectament l’accidentalitat, als
factors de risc causal, a les mesures de control
policial per evitar els accidents i a la infracció comesa i detectada, que sigui assumida
pels usuaris, i que la corresponent sanció reverteixi o en tasques socials o directament en
seguretat viària.

En qualsevol cas, la Llei 14/97, de 24 de
desembre, en el seu article 23 especifica clarament que serà el Comitè de Direcció del
Trànsit (Servei Català de Trànsit i Policia)
qui garantirà l’execució del Pla de Seguretat
Viària, sense oblidar les competències de les
policies locals en els àmbits urbans.
L’escenari d’actuació, en aquesta tercera etapa
de la seguretat viària a Catalunya, presenta
símptomes diversos per als quals no hi ha una
actuació única efectiva, sinó que cal impulsar
també actuacions cada cop més concretes per
aconseguir reduir la sinistralitat.

Aquesta moneda, la prevenció integral, és
encapçalada pels valors i les normes viàries;
els valors de comportament, de convivència,
de solidaritat, i les normes que endrecen de
manera rigorosa els drets i els deures dels
usuaris. En tot el procés, la recerca i investigació retroalimenta la mobilitat en conjunt i els
elements en detall, i, per últim, la pertinent
avaluació d’aquest complex sistema.

Hi ha molts àmbits d’actuació, però per la seva
rellevància en els últims anys i pel temps i les
accions que hi ha dedicat el Servei Català de
Trànsit, val la pena destacar-ne els següents:

El model de seguretat
viària és com una
moneda, amb dues
cares, la persuasió i la
dissuasió. Una cara no
pot funcionar sense
l’altra cara.

1. La recuperació de la mobilitat suposa un
repte per a la seguretat viària com a fenomen canviant i de possible impacte en
l’accidentalitat. El parc automobilístic suma
ja 5 milions de vehicles i encara hi ha més
de 20.000 accidents cada any. Encara que
l’antiguitat dels vehicles no té una relació
directa amb la sinistralitat, el correcte estat
de servei i manteniment sí que és clau. En
aquest sentit, el Servei Català de Trànsit ha
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desplegat campanyes, sobretot de caire informatiu, la darrera de les quals a través dels
panells de missatgeria variable que hi ha a
les carreteres, per advertir que la seguretat
viària també té a veure amb un bon manteniment del vehicle.

bliques vinculades a la mobilitat amb caràcter mundial que s’ha sotmès a una auditoria
externa que li ha permès obtenir el certificat
ISO 39001 de seguretat viària.
3. La persona sempre estarà al centre de
l’actuació del Servei Català de Trànsit des
del desplegament de programes d’educació
i formació al llarg de tot el cicle vital. Aquesta va ser l’aposta des dels seus inicis, com a
base del canvi social i cultural que calia impulsar a Catalunya per reduir dràsticament
els sinistres de trànsit. I en aquesta tercera
etapa ja podem afirmar que hem tancat el
cercle de l’oferta, gratuïta i de qualitat, perquè tots els ciutadans tinguin al seu abast
programes de sensibilització en matèria de
trànsit.

2. La gestió viària és el puntal més destacat
de les competències transferides a la Generalitat, ja assumides també per l’Estatut
del 2006, i després de quasi dues dècades
d’execució de polítiques sobre el terreny en
aquest sentit, cal continuar innovant. En
aquesta línia, cal entendre la implementació
del nou sistema de radar de tram, aplicat de
manera pionera a Catalunya des del 2009
i estès en els últims anys tant a Catalunya
com a la resta de l’Estat com a complement
i element substitutiu, en molts casos, dels cinemòmetres de punt, per tal com és un sistema més segur i favorable a la velocitat constant i adequada. També en els últims mesos,
amb la màxima de continuar optimitzant la
xarxa viària, el Servei Català de Trànsit ha
activat un nou sistema de flux per al carril
bus-VAO ECO de la C-58 perquè els usuaris
tinguin aquesta via al seu servei les 24 hores
del dia durant tota la setmana i amb caràcter
bidireccional, i ha establert una prova pilot
de circulació de conjunts de transport de
44 tones perquè els transportistes prioritzin
combois que estalviïn vehicles a les carreteres i també combustible i despesa general.
Per constatar el compromís en seguretat
viària del Servei Català de Trànsit, enguany
ha estat una de les primeres institucions pú-

Les estadístiques d’aquests últims anys indiquen que els joves ja no són el grup d’edat
amb més víctimes mortals –com ho eren
abans–, resultat evident d’aquesta política
educativa. És veritat que l’educació viària no
és una assignatura a les escoles i que el seu
valor curricular és inexistent, a diferència del
que passa en altres països europeus, però no
per això hem deixat d’impulsar iniciatives.
En aquest sentit, és bo recordar dos exemples:
1. Amb el programa educatiu Canvi de Marxa
hem connectat els alumnes de secundària
amb els protagonistes reals d’un sinistre de
trànsit (víctimes, serveis d’emergències, sanitaris, bombers, mossos i policies locals...)
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en una representació de les causes i conseqüències.

oferta tant en motocicleta com en cotxe i una
part teòrica i una de pràctica.

2. Amb el programa Game Over hem portat
les víctimes directament a l’aula. Hem comprovat que els alumnes escolten amb atenció aquestes xerrades i que gairebé tots (un
96%) recorden que un dia va venir a classe
una víctima de trànsit en cadira de rodes i
que aquella experiència els va colpir.

L’àmbit laboral és un altre dels àmbits que més
ens preocupa, perquè les estadístiques també
demostren que un de cada tres accidents de
trànsit tenen relació amb aquest tipus de mobilitat, ja sigui com a motiu de desplaçament
a la feina (in itinere) o per causes del treball
durant la jornada (in missio). En aquest sentit,
el Servei Català de Trànsit ha liderat un grup
de treball que ha adoptat un acord perquè el
Consorci de Formació Contínua rebi una aportació econòmica per oferir als treballadors
un paquet de cursos de seguretat viària que
s’incloguin en el mòdul de prevenció de riscos
laborals, i bona prova de la transversalitat i de
la unitat d’acció que hem aconseguit és que la
realització d’aquests cursos està vehiculada a
través de les patronals i els sindicats.

Aquests dos programes se sumen als ja més
tradicionals parcs de bicicletes que en educació primària fa anys que, en col·laboració
amb els ajuntaments, despleguem per tot Catalunya i als quals assisteixen més de 20.000
alumnes.
Així mateix, i com a fruit de la nostra preocupació per la sinistralitat greu entre el col·lectiu
dels motoristes –una de cada quatre víctimes
mortals en via interurbana anaven en un vehicle de dues rodes i, per exemple, a Barcelona, aquest segment ha arribat a representar el
50% de la mortalitat–, hem volgut ampliar la
formació pràctica als alumnes de secundària,
batxillerat i cicles formatius que ja disposen
de permís A1. El 2014 vam presentar els cursos de training en fires i congressos i els hem
desplegat per tot el territori.

Finalment, en aquest apartat de formació,
hi ha les autoescoles i el segment de la gent
gran. El govern ha aprovat aquest estiu la
creació d’un distintiu de qualitat que podran
obtenir les autoescoles de Catalunya i que les
convertirà en centres de formació de qualitat.
Es tracta d’una acreditació voluntària, pionera
a l’Estat espanyol, que les autoescoles podran
obtenir si compleixen uns requisits pel que fa
a les instal·lacions, la formació i la sensibilització als alumnes. Entre aquestes condicions
també hi ha una avaluació continuada dels
alumnes a través d’un curs específic i un seguiment posterior a l’obtenció del permís; la
inclusió en el programa formatiu de testimo-

També hem fet un acord amb set universitats
a través de les quals els seus alumnes poden
fer cursos de seguretat viària i canviar aquestes hores de formació per crèdits de lliure
elecció com a part del currículum, amb una
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3.2 Més competències, Europa i el
món

niatges reals de víctimes de sinistres viaris; la
utilització de turismes destinats a la formació
que no superin els sis anys d’antiguitat o bé
que, en la renovació de la flota, s’aposti pels
vehicles de baix consum de CO2 o vehicles híbrids o elèctrics; i el reciclatge formatiu del
personal docent de l’autoescola.

Catalunya, com s’ha apuntat anteriorment,
està ben situada en el rànquing de països amb
una seguretat viària més avançada en l’àmbit
mundial. L’experiència catalana, espanyola i
europea pot ajudar a reduir l’elevada sinistralitat que denuncia l’Organització Mundial de
la Salut (1,23 milions de víctimes anuals).

Un altre aspecte que cal tenir en compte és el
fet que la gent gran cada vegada és més jove,
i la piràmide poblacional també creix fins a
edats en què abans no gaudien de tant protagonisme en la mobilitat. Això, lògicament, es
reflecteix en les xifres de sinistralitat, i per això
volem actuar també en aquest front. Només en
quatre anys, entre el 2010 i el 2013, segons dades oficials de la Dirección General de Tráfico,
el nombre de conductors més grans de 65 anys
ha augmentat en més de 600.000 persones i
en prop de 300.000 els més grans de 74 anys.

Quan aquest juny passat, a Brussel·les,
l’European Transport Safety Council (ETSC),
del qual el Servei Català de Trànsit és un dels
socis més actius, atorgava el premi PIN a la
millor tasca en seguretat viària del 2014 a
Eslovènia, un país de 2 milions d’habitants, i
encara jove des de la seva independència, a
Catalunya li quedava encara més clar que cal
disposar de més competències.

El 2014, almenys en via interurbana, la franja de persones més grans de 74 anys va ser,
juntament amb la de 55-64 anys, la que va
presentar un augment més significatiu de la
mortalitat. En aquesta línia, i d’acord amb
el Pla Integral de Seguretat de la Gent Gran
que ha impulsat el Departament d’Interior, el
Servei Català de Trànsit té una desena llarga
d’actuacions per a aquest col·lectiu (formació
en centres de gent gran i casals, xerrades de
sensibilització a través de Mossos d’Esquadra
i Policia Local, campanyes de comunicació,
edició i difusió de material tècnic i divulgatiu,
plans locals de seguretat viària amb especial
atenció a aquest col·lectiu...).

Competències per ser plenament responsables
de la política de mobilitat segura, sostenible i
saludable, que s’ha de desplegar per assolir en
només 35 anys la visió zero en víctimes i en
ferits greus amb seqüeles de per vida. Per a un
objectiu tan ambiciós i desitjable com aquest,
falta molt poc temps per assolir-ho, però ens
falten eines.
El Servei Català de Trànsit és un organisme
reconegut internacionalment i prova d’això és
l’organització, des del 1998, de sis congressos
internacionals sobre polítiques europees de
trànsit; la participació en esdeveniments similars a Europa i a Sud-amèrica, principalment;
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Catalunya està ben
situada en el rànquing
de països amb una
seguretat viària més
avançada en l’àmbit
mundial.

i la creació recent de l’Observatori de Seguretat Viària, com a gran banc de dades, d’anàlisi
i d’investigació relacionada amb el trànsit i la
seguretat viària amb referència al món local,
el món laboral i la projecció i l’altaveu internacional.
Però un cop arribats a aquest nivell, i tenint
en compte els condicionants afegits d’alta mobilitat amb relació a l’Estat i d’alta afluència
turística i de pas que s’apuntava al principi
de l’article, també és igualment cert que els
resultats obtinguts a meitat de dècada són positius en tendència però encara insuficients.

Necessitem totes les eines, i quan es va procedir al traspàs competencial per la via de
l’article 150.2 de la Constitució encara van
quedar a mans del Ministeri de l’Interior i de
la Dirección General de Tráfico un bon grapat
de competències que l’Estat ha mantingut en
exclusiva, i que han estat reiteradament reivindicades des de la Generalitat a l’hora de
completar el model català de seguretat viària:

El Servei Català de Trànsit, com a administració que ha de donar resposta als problemes
dels ciutadans garantint el dret a la mobilitat
segura, ha de continuar impulsant una sèrie
d’accions encaminades a reduir la sinistralitat
i protegir els usuaris de les vies públiques.

a. La facultat d’expedir, revisar i canviar permisos i llicències per conduir vehicles a motor i
ciclomotors; també l’anul·lació, intervenció,
revocació i, si és el cas, suspensió derivades
d’expedients de sanció o en via cautelar.
b. Igualment s’exclou la verificació de les proves
reglamentàries establertes per a l’obtenció
del permís de conducció i de les llicències de
conducció per a ciclomotors.
c. La matriculació i l’expedició dels permisos o
llicències de circulació, i l’anul·lació, intervenció i revocació d’aquests permisos o llicències; i, en conseqüència, l’autorització de
transferències, duplicats i baixes de vehicles
a motor i ciclomotors, així com l’expedició
de permisos temporals.

Tots estem obligats a fer una reflexió sobre
les conductes de risc en la mobilitat perquè
el repunt d’aquest 2015 no es consolidi com
un canvi de tendència. És cert que hi ha símptomes d’estancament dels models actuals de
reducció de la sinistralitat, fins i tot en països líders en seguretat viària, com ara Suècia,
el Regne Unit i Holanda. Aquests continuen
sent els millors països en seguretat viària,
però es detecta una aturada en la progressió
reductora dels últims anys i això ens fa pensar que cal fer les coses de manera diferent,
basades en el coneixement i amb totes les
competències.
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Amb aquest camí encara per recórrer, el Servei Català de Trànsit ha de fer front a certes
paradoxes a l’hora de completar tot el cicle de
govern en matèria de mobilitat segura.

a motor i seguretat viària, des del Servei Català de Trànsit també es té la responsabilitat de controlar els centres que realitzen els
cursos de sensibilització i reeducació per a la
recuperació parcial de punts i per a la recuperació del permís o llicència de conducció en
cas de pèrdua total, així com la qualitat de
l’ensenyament d’aquests cursos.

Catalunya, per exemple, s’encarrega de dur a
terme l’educació i formació viària en tots els
cicles de la vida (a escoles, instituts, autoescoles, centres per a gent gran, professors de
formació viària i, fins i tot, en el terreny sanitari, a centres de reconeixement mèdic) però,
en canvi, no té cap competència per poder
avaluar el resultat final de tota aquesta tasca, fet que efectivament es veu plasmat en el
moment de realitzar l’examen de conduir. És
més: si no tenim la competència per avaluar
les conductes dels conductors, difícilment podrem aspirar a millorar-les.

En aquest sentit, també es fa necessari el posterior control d’aquests conductors infractors i
la realització de la prova de control necessària
en el cas de pèrdua total del permís. Cal tenir present que, de cara al ciutadà, el fet que
alguns tràmits siguin gestionats per un organisme i uns altres per un altre, també pot provocar incomoditats als ciutadans i la manca
d’efectivitat en la gestió.

Així mateix, considerem que el model actual
d’examen per a l’obtenció del permís de conduir avalua els coneixements teòrics necessaris
per a la conducció, mitjançant l’examen teòric,
i les habilitats i les destreses que s’hi apliquen,
a través de l’examen pràctic. Però, en canvi,
manca un tercer nivell d’aprenentatge bàsic
per garantir que, en el futur, el conductor conduirà amb un nivell de seguretat adient: la
predisposició a fer-ho, el fet de tenir l’actitud
favorable per a la conducció.

El Servei Català de Trànsit té competència en
vigilància i control en la totalitat de les vies
públiques interurbanes i en moltes de les urbanes; també en el sector del transport i en
vehicles, des de la verificació/homologació
dels seus elements fins a les verificacions posteriors mitjançant les inspeccions periòdiques
i extraordinàries.
Una vegada més, ens trobem amb problemes a
l’hora de poder incidir en l’avaluació de la totalitat de la circulació, ja que hauríem de poder disposar de la competència en l’expedició
del permís i la llicència de circulació, i, alhora,
tenir plena disponibilitat i control del registre
de vehicles (parc de vehicles a Catalunya) i
del registre dels conductors i conductores amb

Amb l’entrada en vigor del permís per punts,
aprovat per Llei 17/2005, de 19 de juliol, per
la qual es regula el permís i la llicència de conducció per punts i es modifica el text articulat
de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles
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Tenim una
estructura potent a mig
fer en el camp de la
seguretat viària i cal
treballar per emmarcar
aquestes competències
encara no transferides
i les millors pràctiques
dels estats capdavanters
en una llei de seguretat
viària.

domicili a Catalunya, eina que resulta imprescindible per gestionar amb els titulars de permisos o llicències les polítiques més escaients
en seguretat viària.
I més enllà del tancament del cercle de competències que encara depenen de l’Estat, Catalunya ha de mirar endavant i aprendre dels
altres països líders.
Hi ha camp per córrer en la unificació de normes i directives en l’àmbit europeu, tant en
límits de velocitat o alcoholèmia com en política sancionadora o, fins i tot, en models educatius i formatius de seguretat viària. La Unió
Europea no disposa d’un criteri unificat que
s’hauria de treballar a partir del paper coordinador de l’European Transport Safety Council
amb Catalunya com a veu en el lideratge.

I pel que fa estrictament a la seguretat viària,
el govern també hauria d’estar integrat en
altres estructures i programes europeus com
ara CARE (estadística de l’accidentalitat),
Easy Way (gestió i informació), Sistemes
Cooperatius (comunicació vehicle a vehicle
o vehicle i infraestructura), E-Call (trucada
d’emergència quan hi ha un accident), projectes transfronterers, EuroNCAP (seguretat
en vehicles), EuroRAP (seguretat en infraestructures), ITS (seguretat viària amb sistemes
electrònics), IRTAD, CIECA i Eco-Driving (circulació econòmica i no contaminant).

Tenim una estructura potent a mig fer en el
camp de la seguretat viària i, en el camí cap
a la consecució d’un nou marc polític, cal treballar per emmarcar aquestes competències
encara no transferides i les millors pràctiques
dels estats capdavanters en una llei de seguretat viària que doni resposta als reptes que
planteja el dret a la mobilitat segura al segle
XXI.
El Servei Català de Trànsit ha de participar
plenament en tots els òrgans polítics decisoris
en què es defineixen les polítiques de mobilitat i seguretat viària, des de l’Organització
Mundial de la Salut, passant per la Unió Europea i l’ONU.

Catalunya, en definitiva, ha de completar la
seva estructura en matèria de trànsit i, alhora, ha de treballar per tenir un lloc de representació a tots els nivells europeus i interna-
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cionals, al costat de nous i vells estats que
són i han estat líders en seguretat viària, des
d’Eslovènia, Suècia i Holanda, fins al Regne
Unit i Espanya.

els mandats de la Unió Europea. La nostra veu
i experiència és una contribució al mapa de la
seguretat viària i a una millor resposta a les
necessitats de les víctimes.

Catalunya té una bona targeta de presentació al món: un Servei Català de Trànsit àgil,
eficaç i innovador que tracta de tu a tu la
resta d’institucions similars que hi ha arreu
d’Europa i al món.

Tenim la mà estesa a una governabilitat cada
vegada més global de polítiques unitàries a favor d’una mobilitat segura i saludable, i sempre en la recerca d’un objectiu comú: que no
hi hagi víctimes de trànsit. Catalunya vol i ha
de tenir, en aquest sentit, el seu paper com
a referent en matèria de trànsit i seguretat
viària al món.

Catalunya ha pensat en gran en seguretat
viària, sempre escrupolosament d’acord amb
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4.1 Les infraestructures de les TIC
constitueixen la “columna vertebral”

i que darrerament han guanyat molt en
robustesa.
– En els darrers temps hem hagut d’incloure a aquests serveis de TIC els que utilitzem al núvol: sistemes per emmagatzemar dades, com a còpia de seguretat
o per facilitar l’accés des de qualsevol
ordinador o dispositiu, o com a mitjà
d’intercanvi i compartició entre companys de feina o projecte. Però també
hi ha empreses que estan desviant al
núvol l’execució de programes de gestió de processos corporatius, i, per tant,
la manca de disponibilitat d’aquest pot
aturar completament els processos de
negoci de les empreses.

Les infraestructures de les TIC són bàsiques
per a la provisió de tots els altres serveis crítics per a la societat.
– La telefonia fixa és força robusta en puntes de demanda de trucades, però en canvi
ho és menys en catàstrofes naturals com
inundacions o terratrèmols que poden
malmetre les línies, o en atemptats que
poden inutilitzar centrals de commutació
telefònica. Tot i que aquests atacs també
poden afectar qualsevol altre canal de comunicació digital.
– En situacions crítiques hem detectat la
manca de connectivitat de telefonia mòbil,
sobretot de veu, que es pot saturar quan
molts usuaris intenten fer servir els telèfons des del mateix lloc.

– Finalment, els legisladors també inclouen com a serveis de TIC crítics aquells
que permeten un desenvolupament normal de la vida ciutadana i empresarial,
com ara els portals de comerç electrònic, les xarxes socials o els cercadors
d’informació.

– A les eleccions autonòmiques de Catalunya del 2015 es va témer per la disponibilitat de les xarxes de dades com va
passar el 9 de novembre del 2014, i per
això es van preveure canals de comunicació alternatius. En general, les empreses
estan acostumades a contractar serveis
de comunicacions de dades alternatius
en previsió de fallida dels principals, tot

El risc més bàsic
dels serveis de TIC al
qual hem de fer front és
la disponibilitat.
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4.2 Compromís de qualitat de servei
per part dels operadors

tat normalitzades que permetin denunciar els
operadors que no les compleixen. A més, com
les inversions es guien exclusivament per criteris econòmics i no de servei a la societat, és
difícil que el servei arribi a molts ciutadans si
els governs no subvencionen la creació de les
infraestructures necessàries.

El risc més bàsic dels serveis de TIC al qual
hem de fer front és la disponibilitat. No només
per problemes puntuals com els esmentats
abans, sinó també per manca de disponibilitat
o deficient qualitat de servei permanent en
zones del territori de difícil accés o amb poca
densitat de població.

A Catalunya hem viscut propostes del Govern de la Generalitat de creació d’empreses
de serveis de telecomunicacions per cable o
satèl·lit per donar cobertura a zones geogràficament apartades. Però l’operació s’ha de fer
des d’empreses privades, amb capital públic o
no, que poden oferir unes condicions de treball més flexibles que les dels funcionaris o
treballadors d’empreses públiques.

Inicialment, els servies de telecomunicacions
es van oferir des dels estats com un servei públic més, com les carreteres o la sanitat pública,
i es parlava de “servei universal”. Actualment,
la majoria de serveis s’ofereixen a la societat
per part d’empreses privades, en molts casos
multinacionals, cosa que dificulta la capacitat
dels governs a influir en decisions corporatives
per garantir una qualitat de servei mínima en
tot el territori. Els operadors de serveis regulats
per organitzacions internacionals com l’ITU
(Organització Internacional de Telecomunicacions) o l’ETSI (institut europeu de normalització de les telecomunicacions), per aconseguir
les llicències d’operació, s’han de comprometre
a oferir-los amb la qualitat de servei especificada a les normes internacionals.

Una altra qüestió és l’accés a aquests serveis
per part de les institucions governamentals.
Les forces de seguretat i protecció ciutadana es
poden plantejar la creació d’infraestructures
pròpies de comunicació sense fils. Els edificis
del Govern es poden interconnectar amb cables o fibres pròpies que creïn una infraestructura privada física o virtual (compartida amb
la d’algun operador convencional).
Serveis més especialitzats com els de govern
electrònic es poden oferir des de proveïdors
de servei en el núvol comercials, per poder
garantir una qualitat de servei independent

En canvi, operadors de serveis no regulats
com la telefonia IP (VoIP) o els serveis de xarxa no ofereixen unes garanties de disponibili-
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de demandes puntuals. Però cada cop més
es parla de serveis de núvol governamentals,
és a dir, serveis que només ofereixen aplicacions del Govern per tal de minimitzar el risc
d’atacs als seus ordinadors.

defensar els ciutadans d’aquests tipus d’atacs
i, en cas de produir-se, disposar de mitjans per
identificar i perseguir els malfactors. Atès que
aquests atacs es poden iniciar des de qualsevol punt del planeta, la col·laboració internacional d’aquestes unitats de lluita contra el
ciberdelicte és fonamental. I per aquest motiu
s’han d’integrar en els grups de treball internacionals.

4.3 El cas de la seguretat informàtica:
tots contra/amb tots
Aprofundint una mica més en les possibles causes de manca de serveis de TIC als ciutadans,
ens trobem amb dos perills indubtables: el
compromís dels sistemes informàtics i la degradació de les xarxes de dades. En aquesta secció
abordarem el primer, i en la propera el segon.

4.4 La seguretat a la xarxa: una responsabilitat compartida
Cada dia hi ha més riscos que afecten tant usuaris
com proveïdors i per aquest motiu és necessària
la col·laboració de tots, i tant els proveïdors com
els governs fan campanyes de conscienciació per
promoure la protecció tant d’uns com dels altres;
per exemple, el mes d’octubre de cada any és el
Mes Europeu de la Ciberseguretat.

Quan els sistemes informàtics estaven
a l’abast de poques organitzacions, els
hackers defensaven que havien de ser accessibles a tothom, i ells hi entraven, aprofitant errors de programació o configuració,
per comunicar-se entre ells o intercanviar
informació.

Els equips de prevenció i resposta dels proveïdors són insuficients, en part per manca de
conscienciació dels administradors de les empreses, que desconeixen els riscos que representa no fer les inversions necessàries. Però
també perquè en realitat els atacants estan pel
davant dels defensors en molts aspectes, fonamentalment tecnològics: les seves eines són
més eficients que les de protecció.

Avui en dia, els atacs a sistemes informàtics es
realitzen per aconseguir capacitat de càlcul, per
exemple per trobar monedes virtuals com els
bitcoins, però sobretot com a eina d’espionatge.
Els atacants s’han organitzat en màfies i les
seves accions s’han criminalitzat cercant fonamentalment un retorn econòmic de les inversions que han realitzat per aconseguir les ciberarmes que els permeten perpetrar els atacs.

Els clients han d’instal·lar mecanismes de protecció que permetin protegir, d’una banda, els
seus ordinadors i dispositius mòbils i, d’altra
banda, els dels seus companys de casa, feina
o proveïdors.

Els governs, mitjançant les seves policies, han
de crear i formar unitats especialitzades per
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El govern ha de disposar
d’estructures per
detectar de manera
precoç els atacs,
advertir tant ciutadans
com empreses i fer
recomanacions de
protecció.

disposar d’estructures per detectar de manera
precoç els atacs, advertir tant ciutadans com
empreses i fer recomanacions de protecció.

4.5 Infraestructures de servei
Com s’ha esmentat anteriorment, el govern ha
de garantir la provisió de serveis informàtics
facilitats per la xarxa Internet que són crítics a
la societat, i per als casos que no són rendibles
econòmicament cal crear les infraestructures
de servei públiques necessàries. A continuació, n’analitzem algunes. Les dues primeres
són activitats clarament responsabilitat del
govern, mentre que la resta poden brindar-se
de manera econòmicament sostenible des del
sector privat:

El govern ha de vetllar perquè els proveïdors
apliquin els mecanismes d’autoprotecció i de
protecció dels clients adients als riscos que
afronten. Per això s’està desenvolupant una
directiva europea que els obliga a fer-ho, i en
cas de patir un atac i no poder demostrar que
estaven prou protegits, multar-los proporcionalment a la seva imprudència, a l’impacte
causat a la societat i/o els clients i al seu volum de negoci.

– Assignació d’adreces IP als proveïdors de
serveis d’Internet. Aquest és un servei típicament gestionat pels proveïdors d’accés
a Internet privats. En el cas que un govern
decideixi garantir el servei d’Internet a les
seves institucions (per exemple, ministeris, universitats, escoles, biblioteques) llavors pot crear un proveïdor d’accés a Internet públic, que s’encarregaria d’aconseguir
adreces IP i distribuir-les a cada organització governamental. Amb la progressiva implantació del protocol IPv6, que permet un
nombre pràcticament il·limitat d’adreces
disponibles, aquest servei se simplifica
molt.

El govern també ha de vetllar perquè els usuaris/ciutadans i els tècnics dels clients corporatius tinguin la formació necessària per preveure i mitigar els atacs que puguin rebre a
través de la xarxa i per protegir-se’n.
Molts atacs es produeixen amb la col·laboració
involuntària de ciutadans i empreses que tenen els seus ordinadors contaminats amb
programes maliciosos sense saber-ho i sense
haver-hi instal·lat els mecanismes de protecció adients. És per això que el govern ha de

– Assignació de dominis d’Internet. Actualment, a Catalunya es gestiona el do-
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mini .cat de manera eficient i sostenible.
Atès que darrerament s’ha alliberat completament el nombre i denominació dels
TLD (dominis de nivell superior), algunes
administracions públiques s’estan plantejant enregistrar els seus “noms propis”,
com .Barcelona, .bcn, .ct, etc. Els processos
d’enregistrament d’aquests dominis hauria
de ser finançat per les administracions interessades.

ra segura adoptant el protocol DNS.sec,
que dificulta molt la difusió d’informació
falsa sobre adreces IP associades a un domini.
– Serveis d’hostatge i validació d’aplicacions per a administracions locals, pimes
i el propi govern. Aquests serveis són
oferts des del sector privat amb bons nivells de qualitat i rendibilitat. No obstant
això, la nova directiva de ciberseguretat
de la Unió Europea regularà les mesures de seguretat que s’hauran d’oferir als
clients, especialment si aquests són proveïdors de serveis crítics a la societat. Per
aquest motiu, el govern ha de transposar
la legislació de la UE a la legislació nacional. També s’han de crear autoritats competents per avaluar el compliment de la
legislació corresponent. A Catalunya disposem de l’Agència Catalana de Protecció
de Dades (personals), APDcat. El compliment d’altres normatives de ciberseguretat d’abast més ampli es podrien delegar
a alguna agència similar, amb capacitat
d’inspecció i sancionadora, o bé acreditar organitzacions privades (com les que
realitzen les inspeccions dels vehicles
automòbils) perquè facin les inspeccions
preceptives que es defineixin mitjançant
una regulació parlamentària.

Els registradors a què finalment s’assignés
la gestió del servei s’han de comprometre
a fer-ho de manera responsable. El 2015
la fundació Anti-Phishing Working Group
(APWG) ha iniciat un servei de suspensió
de dominis emprats exclusivament amb
finalitats malicioses o criminals. El govern ha de vetllar perquè els seus proveïdors de dominis compleixin amb aquesta
responsabilitat davant de la societat, en
col·laboració amb l’organització internacional encarregada de gestionar-los:
ICANN.
Associat a aquest servei està la publicació
de la informació d’accés als servidors i
dispositius vinculats a un domini, el DNS.
Recentment han estat augmentant els
atacs a aquests tipus de servidors, cosa
que ha facilitat la suplantació d’identitat
de servidors d’un domini determinat
i, en conseqüència, de la identitat de
l’organització que l’ha contractat. Per
evitar-ho, el govern hauria de promoure
la implantació d’aquest servei de mane-

Com s’ha comentat abans, el govern
pot decidir assumir la responsabilitat
d’implantar aquests tipus de servei per a
sí mateix si els serveis públics no ofereixen
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les garanties desitjades. Aquesta és una
pràctica habitual dels governs europeus
després de les decisions legislatives als Estats Units d’Amèrica (EUA) en què s’obliga
a les seves empreses a lliurar al govern
dels EUA les informacions que requereixi
sobre els seus usuaris. A més, la legislació
europea de protecció de dades personals
és molt més restrictiva que la d’altres regions del món i, per tant, els proveïdors
que no siguin capaços de garantir que
oferiran el servei exclusivament des del
territori de la UE tampoc podran garantir
que compleixen amb la legislació de protecció de dades europea; en conseqüència,
no són vàlids per oferir servei als governs
europeus i, de fet, tampoc als proveïdors
de serveis crítics que gestionin dades personals.

ver de demanar les dades i guardar durant
algunes setmanes els justificants de pagament, fins que finalitzi el termini de reclamació. D’altra banda, està precisament el
frau que es produeix en el pagament amb
credencials robades, relativament petit en
percentatge global (0,5%) però que en
alguns sectors, com els dels viatges o els
grans portals de compres, pot tenir una
incidència d’una proporció més gran i que
en valor absolut és molt important considerant el gran volum de vendes que tenen.
També es vol controlar i regular la utilització de monedes virtuals, perquè constitueixen una eina cada cop més usada pels
criminals, tant els de delictes informàtics
com els tradicionals; per exemple, pagament de rescat.
– Servei d’identitat digital. Tant els serveis
financers i de pagament virtual com els
de govern electrònic es faciliten gràcies
a la utilització d’una identitat digital garantida pel govern. El parlament europeu
ha aprovat un reglament per unificar els
criteris que permeten el reconeixement
mutu d’aquestes credencials d’identitat
digital, com l’IDcat, emès per CATcert.
Aquests tipus d’identificació també són
molt importants per a les empreses, perquè els permeten participar en processos
de contractació i facturació digital, que
representen estalvis d’entre 10 i 20 euros
per factura i que ja són obligatoris en la
majoria de contractes amb les administracions públiques.

– Serveis de pagament. A finals del 2015
s’aprovarà la legislació que regula els nous
mètodes de pagament emprats a Internet
o en l’entorn físic com és el cas de les targetes amb tecnologia NFC (camps electromagnètics propers, també conegudes
com targetes sense contactes), la Directiva
de proveïdors de serveis de pagament 2
(PSD2). Aquests serveis plantegen problemes de seguretat perquè els ciutadans
poden perdre el control de les seves credencials d’accés als seus comptes bancaris
o per usar les targetes de crèdit o dèbit. El
problema que la nova regulació vol afrontar és, d’una banda, la minimització del
risc que representa per a les botigues ha-
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El CESICAT és una
institució creada
fonamentalment per
detectar atacs a les
infraestructures
governamentals.

da fonamentalment per detectar atacs a les
infraestructures governamentals, és a dir,
de les administracions públiques catalanes.
Es complementa amb alguns serveis locals
d’operacions de seguretat (SOC) d’algunes
entitats, com els Mossos d’Esquadra, que
s’encarreguen de gestionar la seguretat interna dels seus centres de càlcul i accessos
a la xarxa Internet. El CESICAT no ha assumit funcions d’un CERT® (Equip de Resposta a Emergències d’Ordinadors, CERT
és una marca registrada pel CERT/CC de
la Carnegie Mellon University, USA) governamental pròpiament dit perquè el govern
espanyol no li dóna accés a aquesta xarxa
d’equips de coordinació europeus. No obstant això, té reconeixement internacional
entre els CSIRT (Equip de resposta a incidents de seguretat als ordinadors) privats.
Si es pogués independitzar del CCN/CERT,
hauria d’assumir, a banda de les funcions
d’intel·ligència de Catalunya, les de protecció de les infraestructures crítiques, o bé
desdoblar-se en dos, com ho ha fet el govern Espanyol, de facto, entre CCN/CERT i
CERT-SI, gestionat per l’Institut Nacional de
Ciberseguretat (INCIBE).

4.6 Infraestructures d’operació
i gestió
Els serveis esmentats requereixen unes infraestructures d’operació per poder lliurar-los a
la societat. Però també hi ha altres infraestructures de gestió d’altres serveis amb menys
independència, que es recullen en aquest
apartat:
– Punt d’interconnexió d’operadors de
xarxa. A Catalunya ja existeix el CATNIX,
que permet unificar en un punt l’accés de
tots els operadors de la xarxa IP de Catalunya a altres xarxes estrangeres i de la
resta de l’Estat. Aquesta infraestructura és
crítica per a totes les altres i s’ha de vetllar
perquè disposi dels recursos necessaris per
garantir la seva continuïtat de servei davant de potencials atacs, com ara els que
van patir els operadors del Regne Unit en
la picabaralla entre Spamhaus i els servidors de spam.

– Recollida i gestió de les notificacions
d’atacs. La Comissió Europea, en compliment de la Directiva de telecomunicacions,
demana als operadors informar a les respectives agències de protecció de dades de
les bretxes de dades rellevants detectades.
D’aquesta manera es poden fer estadístiques del nombre i la severitat dels atacs

– Coordinació i gestió d’incidents. A Catalunya tenim el CESICAT, una institució crea-
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patits pels operadors de telecomunicacions i d’accés a Internet. Aquesta mesura es farà extensiva a tots els operadors
d’infraestructures crítiques quan ho determini el nou Reglament de protecció de
dades, i a qualsevol tipus de ciberatac, en
compliment de la nova Directiva de ciberseguretat. Per tant, el govern ha de crear
organismes per recollir aquestes notificacions i analitzar-les i prendre mesures per
minimitzar l’impacte d’aquests atacs als
ciutadans.

(electròniques). En cas d’ampliar-se les
competències, el repte més important és
la gestió de la hisenda pública, és a dir, el
control i la recaptació dels impostos. Això
requereix el tractament de grans quantitats d’informació i l’establiment de protocols per a la seva recollida i el tractament
responsable. Algú ha de vetllar per la seguretat d’aquests sistemes i, per tant, en
el moment de dissenyar-los i contractar-ne
o implantar-ne l’execució, s’han d’incloure
les funcions del centre d’operacions de seguretat (SOC) interns de cada servei.

A Catalunya ja disposem de l’APDcat, encarregada de vetllar per la protecció de dades
a les administracions públiques catalanes,
però que hauria d’assumir també aquestes
funcions per al sector privat, incloent les
inspeccions i sancions per incompliment de
les mesures de seguretat adients al risc associat a la gestió de les dades. Pel que fa als
atacs no especialment vinculats a les dades
personals, s’hauria de crear una agència o
institució nova, o bé emprar les existents
com l’esmentada APDcat o CESICAT, tot i
que en general és millor aplicar una separació de funcions per tal d’evitar “ser jutge
i part” en els possibles litigis.

A més, algun organisme independent, com
CESICAT, haurà de supervisar la planificació de les mesures de protecció, donar
suport a la seva implantació i coordinar la
resposta als atacs que es rebin. És important distingir entre la funció d’operació de
seguretat, fonamentalment preventiva i de
monitorització, que normalment es farà
per personal integrat en l’administració
de les infraestructures operatives, de la de
resposta als atacs, que requereix una coordinació amb altres equips de seguretat,
sovint d’altres països, i si és el cas amb les
forces de seguretat, per iniciar processos
d’investigació judicial.

– Operació de les xarxes governamentals.
El govern ha de garantir que disposarà
dels mitjans de telecomunicacions i informàtics adients per realitzar les seves funcions administratives. Actualment, les més
importants són les de missatgeria electrònica, contractació i pagament de factures

– Operació dels serveis de govern electrònic als ciutadans. Catalunya ja ocupa
una posició capdavantera en la provisió
de serveis de govern electrònic a través
de l’organisme Administració Oberta de
Catalunya (AOC). Un cop creats els ser-
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veis, cal mantenir els equips informàtics
i de xarxa necessaris per garantir que estaran accessibles als ciutadans i protegirlos d’atacs des de la xarxa o internament,
i també protegir les dades personals que
gestionen. El nou reglament de protecció
de dades personals de la Unió Europea indica que les administracions públiques que
incompleixin aquest requisit de protecció
deguda de les dades hauran de pagar multes, com fins ara ho han hagut de fer les
empreses.

d’una infraestructura de “notaris electrònics”, encarregats de validar les signatures i custodiar documents electrònics, amb unes tarifes regulades i uns
processos d’homologació transparents.
– Operació i gestió dels sistemes
d’identitat electrònica de ciutadans i
empreses. Aquesta operació implica fonamentalment el registre de ciutadans i empreses, actualment realitzat per les oficines d’atenció ciutadana dels ajuntaments,
i sobretot s’ha de tenir especial cura de
la infraestructura de revocació dels certificats en cas de detectar que algú pugui
tenir accés no autoritzat a la clau privada
de signatura corresponent. Aquests serveis
han d’estar garantits 24/7, tot i que si contractualment es limita la utilització de les
claus de signatura a les relacions amb les
administracions públiques, llavors es pot
relaxar el requeriment de temps de resposta, ja que l’Administració pot prendre mesures per anul·lar les signatures realitzades
fraudulentament. No obstant això, aquesta
pràctica és molt arriscada des del punt de
vista de protecció dels drets del ciutadà, i
s’ha d’evitar a curt termini.

Entre aquests serveis, n’hi ha un parell especialment interessants perquè faciliten
altres interaccions a Internet:
a. Registre electrònic d’entrada i sortida de documents. Ja existeix, però
s’hauria d’estendre el seu abast per cobrir les funcions que ara realitzen les
oficines de correus amb els documents
físics.
b. Infraestructura per emmagatzemar
documents electrònics i preservar-ne
la signatura-e. El govern de Catalunya i algunes universitats ja disposen
d’aquest servei, però mentre la iniciativa privada no l’ofereixi al sector privat,
implantant els serveis regulats pel nou
Reglament europeu relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança, haurà de ser el Govern qui permeti a les entitats privades emprar el
creat per a ús intern de l’Administració
pública. Es podria plantejar la creació

4.7 Infraestructures de protecció
Les infraestructures i serveis esmentats fins
ara funcionaran gràcies a uns equips informàtics i de xarxa i uns programes que requereixen ser protegits tant físicament com lògicament. Vegem-ne alguns detalls:
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Organitzacions públiques
i privades han de llançar
missatges d’advertiment
quan es detectin nous
patrons d’atac, de la
mateixa manera que
la policia alerta de noves
formes d’engany als
ciutadans per robar-los.

– Protecció física. En general l’haurien de
garantir els Mossos d’Esquadra, especialment si els atacs són realitzats amb una
contundència important. Però en moltes
ocasions es recorre a empreses de seguretat i vigilància privades, que poden oferir
serveis bàsics més econòmics.
– Protecció lògica. És com es denomina a
la protecció dels sistemes informàtics i les
xarxes d’ordinadors. Consisteix en la prestació d’uns serveis similars als que presten
les policies, però al “ciberespai”: vigilància
per a la detecció de malfactors que “treballen” a servidors de la xarxa, defensa de les
víctimes, persecució dels ciberdelinqüents,
etc. Alguns experiments realitzats a diversos països recomanen la creació d’equips
en “tàndem”, amb especialistes de ciberseguretat que col·laborin amb especialistes de seguretat física, tant al sector privat
com a les policies. De fet, la nova Llei de
seguretat privada ja estableix que la seguretat de les empreses i les administracions
públiques ha d’incloure tant la seguretat
física com la lògica. A banda de regular la
creació i el manteniment d’infraestructures
de protecció privades, com demana la
nova Directiva de ciberseguretat europea,
els governs han de potenciar les unitats de
delictes cibernètics de les policies, a Catalunya els Mossos d’Esquadra. Hem de
pensar que als bancs ja es produeixen més
robatoris electrònics que a les oficines, i
que cada cop hi ha més delictes de ciberextorsió a particulars i empreses.

– Conscienciació. Ja hem dit que la protecció és cosa de tots i totes i que per
aconseguir la col·laboració de tothom és
necessari que la major part de ciutadans
i tècnics en TIC coneguin els perills de
moure’s pel ciberespai i puguin canviar-ne
el comportament, deixant de “confiar cegament” en el que els ofereixen, i moure’s
per la xarxa amb un esperit més crític i
cautelós.
– Detecció precoç i notificació. Per reforçar
aquestes campanyes de conscienciació, organitzacions públiques com CESICAT, INCIBE o ENISA (Agència de la Unió Europea
per a la seguretat de les xarxes i la informació), i privades com l’APWG, han de
llançar missatges d’advertiment quan es
detectin nous patrons d’atac, de la mateixa
manera que la policia alerta de noves formes d’engany als ciutadans per robar-los.
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– Resolució d’incidents de ciberdelictes.
Resumint el que ja s’ha esmentat abans,
si la víctima és de l’Administració pública
hauria de ser responsabilitat de CESICAT,
i si és privada haurien de poder ajudar
des de la unitat de delictes informàtics
dels Mossos d’Esquadra. Tenint en compte
que els atacs cibernètics es poden realitzar
amb molta facilitat des de qualsevol punt
del planeta, és imprescindible que aquestes unitats de delictes informàtics estiguin
reconegudes el centre de ciberdelicte de
caràcter europeu EUROPOL (EC3), per tal
de disposar de la seva confiança per intercanviar informació.

– Personal de l’Administració del govern,
els quals han d’estar preparats fonamentalment per prevenir els atacs d’“enginyeria
social”, és a dir, enganys malintencionats
per robar informació confidencial. També
han de ser capaços de detectar comportaments anormals dels sistemes informàtics que fan servir, que puguin alertar
de l’existència d’algun programa maligne.
I han de conèixer les eines de protecció de
la informació i els documents, i la responsabilitat que tenen davant del Govern i la
societat.
– Tècnics i ciutadans. La seva formació ha
de ser similar a l’esmentada del personal
de les administracions públiques, però en
aquest cas els governs no poden assumirne la formació directa. Per això s’han de
crear píndoles formatives que es puguin
difondre a les xarxes socials i als webs de
les organitzacions encarregades de tasques
de conscienciació. També s’hauria de potenciar la inclusió d’assignatures de seguretat informàtica específiques per a moltes
titulacions universitàries, com va fer, per
exemple, la Universitat Politècnica de Catalunya a l’Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels.

4.8 Serveis de formació
Malauradament no disposem de suficients
tècnics en seguretat informàtica per poder
garantir tots aquests serveis i l’operació amb
la qualitat necessària. Per aquest motiu, els
governs han de plantejar eines de formació a
diversos nivells, incloent cursos a les escoles
de formació contínua dels funcionaris de les
administracions públiques. Aquests col·lectius
que cal formar són:
– Cossos de seguretat. Han de tenir tres nivells de capacitats: a) coneixements bàsics
de ciberseguretat per a l’atenció ciutadana;
b) coneixements tècnics per a la recollida
de proves i l’extracció de conclusions de
la seva anàlisi, i c) coneixements avançats
per a la resolució de casos complexos que
requereixin la col·laboració internacional.

– Especialistes en ciberseguretat. El govern ha d’incloure a les titulacions reconegudes de les universitats els postgraus i
màsters en ciberseguretat que ja estan impartint algunes universitats catalanes, com
la Universitat Politècnica de Catalunya, la
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Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, etc. Sense aquesta formació serà impossible fer front als
atacs que tant les administracions públiques com els proveïdors de serveis crítics
ja estan patint. Malauradament els graus
encara no incorporen continguts bàsics su-

ficients en temes de ciberseguretat per a
tots els graduats, el que complica molt les
garanties de disseny segur d’aplicacions i
sistemes informàtics que recomanen totes les autoritats competents. I això sense
tenir en compte la “fuita de cervells”, en
aquest cas, d’experts en ciberseguretat.
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