
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE POLÍTIQUES DIGITALS I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

ACORD GOV/65/2018, de 24 de juliol, pel qual s'impulsa la implementació de la tecnologia blockchain a
l'activitat de les administracions públiques catalanes.

El 28 d'octubre de 2014, el Govern va aprovar l'estratègia SmartCAT, que té com a objectiu que Catalunya
esdevingui un territori intel·ligent de referència internacional que aprofiti l'ús de les tecnologies digitals per
innovar en els serveis públics, potenciar el creixement econòmic, i promoure una societat més intel·ligent,
sostenible i integradora. En el marc dels àmbits d'actuació SmartCAT es fomenten iniciatives de transformació
digital dels serveis públics i dels sectors empresarials, a la vegada que es treballa per promoure a Catalunya
les noves indústries vinculades a les tecnologies digitals avançades.

El 13 de desembre del 2016, el Govern va aprovar un nou impuls de l'estratègia SmartCAT, reforçant-la
mitjançant la posada en marxa de nous àmbits d'actuació, entre els quals s'inclou l'impuls d'un programa de
recerca i innovació en tecnologies digitals avançades per aconseguir que Catalunya esdevingui un referent
europeu i global en tecnologies digitals transformadores de la seva economia i societat. La tecnologia
blockchain és una de les tecnologies disruptives prioritzades en aquest programa.

Una blockchain (cadena de blocs) és una base de dades distribuïda que permet mantenir un registre de
transaccions permanent, immutable i de manera segura. En fer ús de claus criptogràfiques i estar distribuïda
entre milers d'ordenadors, o nodes, presenta molts avantatges en matèria de seguretat de la informació
enfront de possibles manipulacions i fraus. És una tecnologia que té el potencial per modificar globalment la
manera en què els serveis digitals tradicionals es proveeixen als sectors públics, a les indústries i a la
ciutadania.

Aquesta tecnologia és coneguda per la seva aplicació inicial en el registre de transaccions de valor associada a
les criptomonedes, però actualment es comença a utilitzar també per a molts altres processos i, en aquest
sentit, ja s'estan desenvolupant aplicacions en àmbits tan diferents com l'administratiu, el legal, el financer, el
jurídic, el sanitari, l'energètic, etc.

Les innovadores capacitats que ofereix aquesta tecnologia no passen desapercebudes i cada cop hi ha més
països que estan començant a explorar com utilitzar-la en àmbits com la identitat digital, el registre de la
propietat, el vot electrònic, els documents notarials, o les criptomonedes, entre d'altres. Entre aquests països
que són referents digitalment parlant, hi ha Estònia, Singapur, Japó, Suècia o el Regne Unit.

La implementació de la tecnologia blockchain en l'Administració obre un ventall d'oportunitats que cal explorar
per tal d'establir una estratègia adequada en la priorització dels àmbits d'aplicació i en l'avaluació del seu
impacte en els àmbits organitzatiu, econòmic i tecnològic, permetent, entre d'altres aspectes, aprofitar els
beneficis següents:

-Gestionar la informació de manera més segura.

-Unificar les fonts d'accés a la informació en sistemes complexos per garantir l'accessibilitat.

-Optimitzar processos i reduir costos operatius.

-Dotar els processos de més transparència.

-Autentificació més segura i àgil de la identitat.

-Persistència i integritat de les dades.

-Estalvis en infraestructura tecnològica.

Per aquest motiu, disposar del coneixement de base i la capacitat de desenvolupament tecnològic en aquest
camp és absolutament clau per abordar amb garanties el procés de transformació digital de l'Administració
pública catalana, així com per esdevenir un país que disposi de les capacitats, i aptituds, per ser competitiu en
la nova revolució digital en la qual les tecnologies digitals avançades, i entre elles, la tecnologia blockchain,
esdevinguin un motor de canvi.
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El Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, per mitjà de la Secretaria de Telecomunicacions,
Ciberseguretat i Societat Digital, té entre les seves funcions promoure el desplegament i la integració de les
tecnologies digitals en tots els àmbits de la societat catalana, així com la confecció i la direcció de les polítiques
d'innovació del sector de les tecnologies digitals avançades.

En aquest sentit, la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital ja ha posat en marxa
aquest darrer any diverses iniciatives orientades a impulsar la tecnologia blockchain, com són l'impuls de
l'esdeveniment internacional Blockchain Solutions World amb Fira de Barcelona i BECON Global, la priorització
de la tecnologia blockchain en el marc del Programa de recerca i innovació en tecnologies digitals avançades, i
la coordinació de diverses iniciatives de desplegament d'aquesta tecnologia que s'estan realitzant en diversos
àmbits de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

 

A proposta del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, el Govern

 

Acorda:

 

—1 Impulsar la implementació de la tecnologia blockchain a l'activitat de les administracions públiques
catalanes, amb els objectius següents:

a) posicionar Catalunya com a capdavantera en l'ús i en el desenvolupament de la tecnologia blockchain,

b) impulsar l'ús, per part de l'Administració pública, de la tecnologia blockchain per oferir millors serveis i amb
més transparència,

c) potenciar el coneixement, la formació i la creació de talent en l'àmbit de la tecnologia blockchain,

d) impulsar la recerca i la innovació en aquesta matèria per part dels agents de R+D+i involucrant els agents
de la quàdruple hèlix (administracions, empreses, universitats i societat civil),

e) promoure el desenvolupament d'una nova indústria al voltant de la tecnologia blockchain, i

f) promoure, entre la ciutadania, les possibilitats i potencialitats d'aquesta tecnologia per facilitar-ne l'adopció i
la seva participació.

 

—2 El Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública elaborarà, amb la col·laboració del
Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència i del Departament d'Empresa i
Coneixement, el Pla d'impuls de la tecnologia blockchain abans del 31 de desembre de 2018, i l'elevarà al
Govern perquè l'aprovi.

 

—3 El Pla d'impuls de la tecnologia blockchain identificarà els àmbits d'actuació administrativa en els quals
aquesta tecnologia pot desenvolupar la màxima potencialitat, amb l'avaluació econòmica que derivaria de la
implementació, i s'elaborarà amb la participació dels departaments corresponents, constituint-se a aquests
efectes un grup de treball.

Aquest grup de treball podrà sol·licitar l'assessorament d'experts de reconegut prestigi que puguin aportar la
seva visió tècnica del desenvolupament de la tecnologia blockchain.

 

—4 La participació en l'elaboració del Pla d'impuls de la tecnologia blockchain no genera cap dret econòmic en
concepte de dietes o indemnitzacions per drets d'assistència.

 

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

 

 

Barcelona, 24 de juliol de 2018
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Víctor Cullell i Comellas

Secretari del Govern

 

(18.206.019)
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