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Estratègia en matèria de ciberseguretat de la Generalitat de Catalunya 

RESUM EXECUTIU 

Resum executiu 

El desenvolupament de la societat digital es caracteritza per la massiva i lliure circulació 
d’informacions, idees i coneixement a través de xarxes, infraestructures, dispositius i noves 
aplicacions. El seu desenvolupament es troba afectat per diversos reptes i amenaces, 
esdevenint un dels més rellevants el de la seguretat de les tecnologies d’informació i 
comunicació (TIC). 

Els poders públics aposten per la plena implantació d’aquesta societat digital. L’ús quotidià 
d’aquestes tecnologies i el tractament de la informació que en fan converteixen els serveis i 
les infraestructures TIC en elements essencials per a l’actual desenvolupament econòmic i 
convivència social. La dependència d’aquests sistemes i de la seva informació els converteix 
en bàsics per garantir la continuïtat de les activitats, per oferir seguretat jurídica en les 
accions del ciutadà i el tràfic mercantil, així com per garantir el progrés i el desenvolupament 
social de la ciutadania de Catalunya en aquesta societat digital. 

La ciberseguretat resulta un dels pilars sobre els quals cal construir la societat digital que es 
vol a Catalunya i, per això, cal que els poders públics duguin a terme les actuacions 
necessàries per garantir-la, de manera compassada amb el desenvolupament de la 
tecnologia i els nous serveis. En el present document, anomenat Estratègia en matèria de 
ciberseguretat de la Generalitat de Catalunya, es defineix l’estratègia a seguir per la 
Generalitat de Catalunya per als anys 2019-2022 en matèria de ciberseguretat i dins l’àmbit 
de les Administracions Públiques de Catalunya (APC), el seu sector públic, la ciutadania i 
aquelles entitats que, en qüestions de relacions administratives i/o comercials, tracten la 
informació, actius o infraestructures TIC titularitat de la Generalitat de Catalunya.  

 

[Reptes de la ciberseguretat i la corresponent resposta en forma d’objectius estratègics i línies d’acció] 

 

El valor estratègic del document es deu al fet que s’hi estableixen les línies d’acció a seguir 
per aconseguir els objectius que garanteixin un correcte desenvolupament de la societat 
digital, a partir d’una Administració capdavantera en ciberseguretat, avançada i confiable, 
per mitjà del seu lideratge en serveis i polítiques públiques. 
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Per tal de dissenyar l’Estratègia en matèria de ciberseguretat de la Generalitat de Catalunya, 
inicialment s’identifiquen els reptes a què, en matèria de ciberseguretat, es pretén donar 
resposta des d’una vessant estratègica. Aquests reptes, partint de la realitat actual de 
Catalunya, són el mecanisme que convida a resoldre certes dificultats o incerteses 
vinculades a l’ús de les noves tecnologies i al ciberespai en general. La present estratègia 
parteix de la definició de cinc reptes a afrontar per assegurar que Catalunya, i en particular 
la Generalitat de Catalunya, esdevinguin una societat i administració digital avançada i una 
referència global: 

[Reptes de la ciberseguretat] 

 

Atès que les societats que saben perfectament qui són, qui volen ser i quins són els seus 
valors són les més ben posicionades per orientar les seves accions estratègiques de forma 
efectiva, cal acompanyar els reptes de l’escenari objectiu al qual es vol arribar i els principis 
a tenir en compte per aconseguir-ho. La visió estableix la situació que, en el marc de la 
ciberseguretat, s’ha decidit que la Generalitat de Catalunya ha d’assolir en un futur. Els 
valors, d’altra banda, constitueixen els principis ètics dins dels quals s’han d’emmarcar les 
pautes de qualsevol actuació. Junts, conformen la visió estratègica. 

 

[Visió estratègica: visió i valors] 

 

Definits els reptes i la visió estratègica, cal determinar les directrius que permetin 
desenvolupar l’Estratègia des d’una visió pragmàtica i adequada a l’entorn de la Generalitat 
de Catalunya. Aquestes directrius queden definides per uns pilars, els quals donen suport i 
conformen la base estratègica, i d’uns fonaments que proposen l’estructura de base de 
l’organització i les relacions internes de la Generalitat de Catalunya. 
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[Directrius de l’Estratègia] 

 

Finalment, a partir dels reptes i d’una anàlisi alineada amb la realitat catalana en deriva la 
visió pragmàtica a assolir: els objectius estratègics. Es tracta de les metes plantejades per 
la Generalitat de Catalunya que han de permetre aconseguir un país cibersegur en resposta 
a tots els reptes que comporta la digitalització dels seus serveis públics i, en global, de la 
societat. Conformen la resposta davant dels reptes que presenta el ciberespai a la societat 
catalana, la qual té l’oportunitat de sortir-ne com a una societat digital avançada i una 
referència a nivell global. Així doncs, la present Estratègia s’estructura en de cinc pilars 
essencials per afrontar cadascun dels principals reptes, prèviament identificats, que afecten 
a la Generalitat de Catalunya en aquesta matèria. 

 

[Objectius estratègics de la ciberseguretat] 

 

Els objectius estratègics, entesos com unes metes pragmàtiques i particularment dirigides, 
s’han de precisar amb un seguit de línies d’acció que, essencialment i en última instància, 
són les accions concretes que establertes a l’Estratègia amb l’objectiu de donar resposta als 
reptes que el ciberespai presenta a la societat catalana. Així mateix, permetran definir el 
proper Pla Nacional de Ciberseguretat (PNC) que, amb posterioritat, haurà de recollir el detall 
de les accions i iniciatives específiques que han de garantir la consecució de les fites 
estratègiques. 
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Estratègia en matèria de ciberseguretat de la Generalitat de Catalunya 

 

INTRODUCCIÓ 

Introducció 

El conjunt d’Administracions públiques catalanes, per mitjà del Pacte Nacional per a la 
Societat Digital (PNSD), de 26 de setembre de 2017, així com el Parlament de Catalunya 
per mitjà de la Moció 27/XII de 22 de novembre de 2018, van instar a la Generalitat de 
Catalunya a  definir un servei públic de ciberseguretat i desenvolupar una Estratègia i el Pla 
nacional de ciberseguretat. Per tal d’executar aquesta tasca, la Generalitat de Catalunya va 
encarregar al Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT) 
responsabilitzar-se de la planificació, la gestió i el control en matèria de seguretat de les 
tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) de la Generalitat de Catalunya, per 
prevenir i donar resposta als incidents que puguin posar en perill els sistemes d’informació 
de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic. Arran d’aquest encàrrec, el CESICAT 
esdevé responsable de dissenyar una estratègia de seguretat dels sistemes d’informació de 
la Generalitat de Catalunya que tingui en compte el context de les Administracions Públiques  
Catalanes (APC), els programes en curs, la normativa, les ciberamenaces més actuals i les 
necessitats del territori.  

En el present document, anomenat Estratègia en matèria de ciberseguretat de la Generalitat 
de Catalunya, es defineix l’estratègia a seguir per la Generalitat de Catalunya pel que fa a la 
ciberseguretat i dins l’àmbit de les APC per als anys 2019-2022, el seu sector públic, la 
ciutadania i aquelles entitats que, en qüestions de relacions administratives i/o comercials 
es relacionen amb i/o tracten la informació titularitat de la Generalitat de Catalunya. Aquest 
document estableix les línies d’acció a seguir per aconseguir els objectius que garanteixin 
un correcte desenvolupament de la societat digital, a partir d’una Administració capdavantera 
en ciberseguretat, avançada i confiable, per mitjà del seu lideratge en serveis i polítiques 
públiques. 

La metodologia utilitzada per a l’elaboració de la present Estratègia ha partit d’inici de l’anàlisi 
dels reptes que, enmig d’un procés de digitalització que s’estén a tots els àmbits, es 
plantegen a la societat catalana i, en particular, a la seva Administració pública. A 
continuació, s’ha procedit a definir la situació futura a la qual es vol arribar, la visió 
estratègica, una meta inspiradora per la qual s’han de determinar accions i recursos. 
Tanmateix, els reptes i la visió estratègica plantegen un escenari ambicionat que, per mitjà 
d’unes directrius, s’ha de concretar en una forma més pragmàtica i convertir-se en els 
objectius estratègics realitzables que es projecta assolir i les corresponents línies d’acció 
que constitueixen el mitjà per aconseguir-los. Finalment, s’obtenen una sèrie d’objectius 
estratègics i línies d’acció que donen resposta als reptes que planteja el ciberespai a la 
societat catalana i, en bona mesura, defineixen com traslladar la visió estratègica a la realitat.  

[Fases de la metodologia per al disseny de l’Estratègia en matèria de ciberseguretat per als exercicis 2019-2022] 

La present Estratègia estableix les bases per al disseny del Pla Nacional de Ciberseguretat 
(PNC) que, amb posterioritat, definirà el conjunt d’accions específiques per a la consecució 
de les fites estratègiques, d’acord amb un calendari de desplegament i fent ús d’un conjunt 
d’indicadors que permetin fer-ne el seguiment i el control d’assoliment. 
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CAPÍTOL I: RELACIÓ AMB ALTRES INICIATIVES I MARCS 
NORMATIUS 

Relació amb altres iniciatives i marcs normatius 

Arran de l’Acord GOV/50/2009, de 17 de març, es crea el CESICAT com a ens del sector 
públic de la Generalitat de Catalunya encarregat de garantir la seguretat de la informació en 
l’àmbit de Catalunya. Va ser l’Acord GOV/103/2012, de 16 d’octubre de 2012, el que va 
refermar el valor clau i estratègic de la seguretat TIC a nivell de país, atorgant al CESICAT 
la responsabilitat d’assumir la planificació, la gestió i el control en matèria de seguretat TIC 
de la Generalitat de Catalunya, de manera que també s’encarregui de donar resposta als 
riscos i incidents de ciberseguretat que poden posar en perill els sistemes de la Generalitat 
de Catalunya i el seu sector públic.  

A través del present document Estratègia en matèria de ciberseguretat de la Generalitat de 
Catalunya 2019-2022, s’estableixen la visió estratègica, els objectius estratègics i les línies 
d’acció que donen resposta als reptes que la ciberseguretat presenta a la societat catalana 
i en particular a la Generalitat de Catalunya i als seus serveis públics, en tot cas, de forma 
alineada al seguit de requisits legals i la normativa que es detalla a continuació. 

 

 Reglament 910/2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a 
les transaccions electròniques en el mercat interior i la seva normativa de 
desenvolupament.  

 Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, 
relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i pel que es deroga la Directiva 
95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades). 

 Directiva (UE) 2016/1148 del Parlament Europeu i del Consell, de 6 de juliol de 2016, 
relativa a les mesures destinades a garantir un elevat nivell comú de seguretat de les 
xarxes i sistemes d’informació a la Unió Europea. 

 Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i 
garantia dels drets digitals. 

 Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç 
electrònic. 

 Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica. 

 Llei 9/2014, de 9 de maig, general de telecomunicacions.  

 Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. 

 Llei 40/2015, de 1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic. 

 Llei 15/2017, del 25 de juliol, de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. 

 Reial Decret-Llei 12/2018, de 7 de setembre, de seguretat de les xarxes i sistemes 
d’informació. 

 Reial Decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 
11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. 

 Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat 
en l'àmbit de l'Administració Electrònica. 
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 Reial Decret 951/2015, de 23 d'octubre, de modificació del Reial Decret 3/2010, de 8 de 
gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració 
Electrònica. 

 Reial Decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional 
d'Interoperabilitat en l'àmbit de l'Administració Electrònica. 

 

La present Estratègia es complementarà en el futur amb una Política de ciberseguretat de la 
Generalitat de Catalunya, un document d’alt contingut estratègic en el qual es definiran els 
principis que han de regir la ciberseguretat  de la Generalitat de Catalunya, la normativa que 
s’empara en l’àmbit de la mateixa, així com el model organitzatiu que estableix la Generalitat 
de Catalunya per al govern i gestió de la mateixa. 

Un cop establerta l’estratègia de la Generalitat de Catalunya en aquesta matèria, i de manera 
alineada amb els aspectes de coordinació i col·laboració amb la resta d’administracions del 
territori, la seva evolució i modulació s’establirà en el Pla Nacional de Ciberseguretat (PNC). 
En l’esmentat PNC es desenvoluparan les actuacions operatives vinculades a les línies 
estratègiques, en coherència amb la present Estratègia, d’acord amb un calendari, un 
pressupost i uns indicadors de seguiment.  
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CAPÍTOL II: REPTES 

Reptes 

 
 

[Fases de la metodologia emprada per dissenyar l’Estratègia de ciberseguretat de Catalunya 2019-2022. Reptes] 

 

El primer pas per dissenyar l’Estratègia en matèria de ciberseguretat de la Generalitat de 
Catalunya consisteix en la definició dels reptes a què, en matèria de ciberseguretat, es pretén 
donar resposta des d’una vessant estratègica. Aquests reptes, partint de la realitat actual de 
Catalunya, són el mecanisme que convida a resoldre certes dificultats o incerteses 
vinculades a l’ús de les noves tecnologies i al ciberespai en general. De l’encert en la 
identificació dels reptes, altrament entesos com a oportunitats, en dependrà el posterior 
disseny dels objectius estratègics que han de possibilitar que Catalunya, i en particular la 
Generalitat de Catalunya, esdevinguin una societat i administració digital avançada i una 
referència global. 

 

[Reptes del ciberespai per a la societat catalana] 
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Digitalització 

La societat de la informació es configura com una plataforma global per a la lliure circulació 
d’informació, idees i coneixement, i els poders públics venen apostant clarament per la seva 
plena implantació, emprant cada dia més les eines que, tant les administracions com els 
prestadors de serveis, posen a la seva disposició. De fet, els sistemes d’informació i les 
tecnologies digitals han esdevingut elements imprescindibles per garantir la continuïtat de 
les activitats, per oferir seguretat jurídica en les accions del ciutadà i el tràfic mercantil, així 
com per garantir el progrés i desenvolupament social dels ciutadans.  

L’ús quotidià de les TIC en tots els àmbits les ha convertit en elements essencials per al 
desenvolupament econòmic, fins al punt que ocasionen un impacte directe en la proposta 
de valor dels béns i els serveis existents. Això és així, fins al punt que els models 
organitzatius tradicionals s’han vist superats amb l’entrada de les tecnologies digitals i 
requereixen una revaluació per transformar-se, amb l’objectiu de donar resposta a les 
necessitats i als reptes de la societat digital. Aquells qui ho facin de manera més ràpida i 
eficient partiran d’una posició privilegiada en l’ordenament d’una futura economia mundial 
basada en les tecnologies de la informació i les comunicacions. 

Tanmateix, aquest procés de digitalització dels models 
tradicionals té en les ciberamenaces  un dels principals 
riscos i en la ciberseguretat la deguda resposta per fer-
hi front. La ciberseguretat proporciona solucions per 
combatre les amenaces cibernètiques i esdevé un 
element cabdal per aconseguir una societat digital 
reeixida, ja que permet garantir un escenari propici per 
a la digitalització que afavoreixi els qui millor interpretin 

les noves regles, optimitzin els processos interns i aconsegueixin atendre la demanda de 
serveis innovadors. En definitiva, és adequat afirmar que dependrà de com una societat 
respongui davant de les amenaces que planteja el ciberespai, per tal que pugui gaudir d’una 
plena implantació de la societat digital que li permeti aprofitar-ne les oportunitats. 

 

Lideratge en ciberseguretat 

Hi ha mostres evidents, tant a nivell nacional com internacional, d’una activitat organitzada 
a la xarxa que té com a objectiu perjudicar accions i serveis públics de governs i empreses 
privades de rellevància. L’activitat delictiva al ciberespai ha crescut exponencialment, així 
com l’impacte provocat per les seves accions, arribant en alguns casos a afectar el 
funcionament dels serveis públics més bàsics. En els darrers temps, la bel·ligerància de les 
actuacions a la xarxa dirigides cap a l’Administració de la Generalitat de Catalunya i els seus 
serveis públics, fan necessari assumir una actuació decidida per a la protecció de la 
informació, infraestructures i serveis públics de la Generalitat de Catalunya, i de les persones 
i institucions públiques i privades de Catalunya. 

L’evolució en la motivació i la complexitat dels ciberatacs situa les infraestructures essencials 
del país com a objectiu. Aquestes infraestructures són necessàries per garantir el correcte 
funcionament del Govern i de les administracions públiques, i per a la protecció dels serveis 
bàsics de la ciutadania, entenent com a serveis bàsics aquells que garanteixen la seguretat 
i continuïtat social bàsica, com ara els principals subministres o el suport a la mobilitat i la 
xarxa viària. Per aquesta raó, cal garantir-ne la protecció i esdevé una prioritat vetllar per la 
seva ciberseguretat. 

                                                                 
1 https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-business-insights-resiliencia-empresarial-transformacion-digital/$FILE/ey-business-insights-resiliencia-
empresarial-transformacion-digital.pdf 

El 83 % de les empreses catalanes 
està portant a terme accions per a 
la transformació digital i, en més de 

la meitat dels casos (50,7 %) 
aquesta aposta s’està traduint en 
un increment de la productivitat.1 
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Catalunya necessita una administració referent en matèria 
de ciberseguretat, per tal de garantir uns serveis i polítiques 
públiques cibersegurs. En aquest rol la Generalitat de 
Catalunya ha d’esdevenir un referent per garantir aquest 
desplegament de la ciberseguretat com un dels eixos 
principals sobre  els quals construir la digitalització dels 
serveis públics. Aquest lideratge ha de permetre impulsar 
mesures de coordinació i d’evolució d’estratègies conjuntes com les endegades en el Pacte 
Nacional per a la Societat Digital i assegurar-ne el seu desplegament. . Així mateix, caldrà 
impulsar la necessària coordinació amb els cossos de seguretat, així com donar suport a 
altres autoritats competents per a un millor exercici de les seves funcions públiques a la 
xarxa. Aquest suport és imprescindible per garantir que les funcions d’aquestes autoritats es 
puguin dur a terme amb la major seguretat, tant tècnica com jurídica, en l’àmbit de la societat 
digital. 

 

Transformació digital de l’Administració 

La transformació digital dels serveis que presta l’Administració comporta un desafiament que 
va més enllà de l’estricta incorporació de les noves tecnologies en els seus processos i, en 
realitat, requereix una modificació de la manera de treballar i de gestionar-ne l’activitat. Cal 
assumir la necessitat de redissenyar l’atenció que el sector públic ofereix a la ciutadania per 
tal de transcendir les limitacions que suposa la mera introducció dels canals digitals, 
mantenint l’actual manera de treballar. Els serveis públics s’han d’adaptar a una societat en 
xarxa, connectada a Internet, i impulsar un canvi cultural orientat a dotar de major centralitat 
a les necessitats de ciutadans i ciutadanes. 

Les dades, digitals i massives (big data), cada 
vegada més, esdevenen un element bàsic per 
millorar l’eficiència, la personalització, les 
decisions operatives, les prediccions, etc. Si la 
Generalitat de Catalunya vol aprofitar el 
potencial de la digitalització i transformar-ne 
els serveis exitosament, cal que s’orienti a la 
dada i que la situï al centre dels seus sistemes 
d’informació, en el nucli de la gestió. Així 

mateix, caldrà determinar un model de protecció per aquests sistemes i la seva informació 
que garanteixi donar solució als principals reptes plantejats. 

Així doncs, les dades i els sistemes d’informació actualment tenen, i en el futur encara més, 
gran importància per a la Generalitat de Catalunya en el desenvolupament de les funcions i 
en la voluntat de transformació. De fet, les dades són un element comú a tota l’Administració 
i al seu sector públic i, especialment pel que fa a les dades personals ciutadanes, un mateix 
element genera necessitats transversals en diferents àmbits. Aquestes sinergies fan patent 
la necessitat de tenir una especial cura i exigència pel que fa a establir uns principis bàsics 
per a la protecció de les dades o, el que és el mateix, uns principis de ciberseguretat des 
d’una visió comuna, un abast que inclogui la definició de polítiques i una estructura 
organitzativa adequada. Esdevé imprescindible que l’Administració es prepari per assegurar 
el control i la transparència del nucli d’una activitat que s’estructura, cada vegada més, al 
voltant de la informació i les tecnologies que en permeten el tractament. 

 

                                                                 
2 https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/302250/govern-impulsa-creacio-lagencia-ciberseguretat-catalunya 
3 http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/305275/ca/creix-lus-serveis-digitals-relacionats-tramitacio-linia-datencio-ciutadana.do 

L’any 2015 la Generalitat va 
rebre prop de 216 milions 

d’atacs informàtics i va 
registrar més d’11 700 

incidents de ciberseguretat.2 

Els serveis digitals de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya relacionats amb la 

tramitació en línia van augmentar una 
mitjana del 69 % el 2017. Concretament: la 
cita prèvia en línia, les consultes, queixes o 
suggeriments rebuts a la bústia de contacte 

i les sol·licituds de tràmits per internet.3  
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Ciutadania digital 

A l’Administració pública, les TIC ja formen part del dia a dia perquè faciliten l’activitat als 
seus treballadors, milloren l’atenció rebuda pels ciutadans i, en general, desenvolupen 
l’eficiència del sistema. Ara bé, la imparable proliferació d’usuaris, dispositius, sistemes, 
xarxes, etc. constitueix una oportunitat per als ciberatacants, ja que s’expandeix l’àrea 
d’exposició als seus atacs, cosa que suposa un increment del nombre de vulnerabilitats 
potencials. Aquesta digitalització de l’activitat pública també es percep en la ciutadania en 
general i a l’activitat econòmica, de tal manera que ja és possible parlar d’una autèntica 
ciutadania digital. 

Així com les tecnologies de la informació i la 
connectivitat a Internet evolucionen ràpidament, els 
mitjans i les tècniques dels ciberatacants són cada 
cop més sofisticades. Aquests demostren una 
activitat intensa a la cerca constant d’atacs que 
puguin servir als seus objectius i que els permetin 
obtenir fonts de finançament i, com a patró de 
comportament, mostren predilecció per les més 
lucratives. Mentre que l’any 2017 va significar l’auge 
dels atacs per mitjà de programaris de segrest (ransomware), l’inici del 2018 ha mostrat com 
aquesta pràctica ha deixat lloc a la mineria il·lícita de criptomonedes (cryptojacking) i, 
posteriorment, ha tingut lloc una proliferació continuada dels atacs contra els sistemes de 
pagament bancari. Cal estar preparats davant de les amenaces dels nous escenaris que 
planteja la plena integració de la ciutadania a la societat digital i les ciberamenaces que en 
cada moment van apareixent. 

Així doncs, en la situació actual conflueix un conjunt de tendencies de ciberseguretat en 
contínua evolució i una Administració pública i una ciutadania que fa un ús creixent de 
tecnologies digitals. En aquest context, tant l’Administració com el ciutadà han d’estar a punt 
per fer front a un entorn digital en constant evolució, on la ciberamenaça és molt present. És 
imprescindible estar degudament preparat si es vol desenvolupar una societat digital que 
estigui a l’altura de les tecnologies que ha d’utilitzar i que, a més a més, ho pugui fer de 
manera satisfactòria.  

 

Sector estratègic 

L’estudi Plan Digital 2025, publicat l’abril del 2018 i impulsat per la Confederación Española 
de Organizaciones Empresariales (CEOE), destaca la digitalització de la societat com la gran 
aposta europea per incrementar la competitivitat i recuperar l’economia. Davant d’aquesta 
aposta, la ciberseguretat és un element molt important, ja que permet minimitzar els riscos 
cibernètics i esdevé la palanca generadora de la confiança necessària per promoure l’ús de 
les noves tecnologies, les quals són imprescindibles per assolir la transformació digital i el 
conseqüent bon funcionament de l’activitat econòmica.  

Ara bé, assolir uns nivells òptims de ciberseguretat que beneficiïn l’activitat econòmica no és 
una tasca menor, de fet és un autèntic repte per a tota l’activitat dedicada a la ciberseguretat. 
Implica, forçosament, que les empreses disposin d’eines i recursos adequats per orientar-ne 
l’activitat a l’anàlisi i gestió de riscos, implementin, dissenyin i despleguin unes polítiques 
adequades, coordinin una estructura de govern eficient, disposin dels recursos adequats per 
a la implementació de mesures de protecció i de resposta davant dels incidents de 
ciberseguretat, etc. Ara bé, aquestes mesures requereixen un coneixement expert que cal 
que subministri el sector professional de la ciberseguretat.    

                                                                 
4 https://www.symantec.com/content/dam/symantec/docs/about/2017-ncsir-global-results-en.pdf 

A finals del 2017 el 53 % dels 
ciutadans havien tingut alguna 

experiència amb ciberdelinqüents o 
coneixien algú que n’havia tingut. 
Globalment, les pèrdues totals de 

les víctimes de la ciberdelinqüència 
van sumar 172 000 milions de 

dòlars (una mitjana de 142 $ per 
víctima).4 
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El teixit empresarial, si vol garantir l’èxit de la 
digitalització, requereix estar envoltat d’un 
ecosistema de ciberseguretat que pugui dotar-lo de 
serveis qualificats i eines de protecció efectives i 
capdavanteres. Tanmateix, aquest hàbitat 
cibersegur no és senzill d’aconseguir i s’ha convertit 
en un assumpte estratègic. D’una banda, d’acord 

amb la situació del mercat laboral actual que corroboren diversos estudis, el món s’ha de 
preparar per fer front a una gran demanda de professionals en ciberseguretat que, en cas 
que no es cobreixi degudament, dificultarà la creació d’un sector empresarial propi consistent 
i qualificat. De l’altra, l’aparició d’eines que puguin garantir la protecció i que vagin un pas 
per davant de les tècniques dels ciberatacants només és possible a partir de la innovació, 
de manera que és imprescindible realitzar un esforç ben dirigit previ abans de poder collir 
uns resultats que estiguin a l’altura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
5 https://www.incibe.es/sala-prensa/notas-prensa/el-futuro-ciberseguridad-demandara-825000-profesionales-tecnologicos-2025 
 

El dèficit de perfils especialistes en 
ciberseguretat fa preveure que la 

UE tindrà la necessitat d’incorporar, 
durant la pròxima dècada, uns 

825 000 treballadors qualificats.5 
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CAPÍTOL III: VISIÓ ESTRATÈGICA 

Visió estratègica 

 

 

[Fases de la metodologia emprada per dissenyar l’Estratègia de ciberseguretat de Catalunya 2019-2022. Visió estratègica] 

 

Les societats que saben perfectament qui són, qui volen ser i quins són els seus valors estan 
ben posicionades per orientar les seves accions estratègiques de forma efectiva. Així com 
en el capítol anterior s’identificava la realitat de Catalunya en matèria de ciberseguretat, en 
el present es desenvolupa l’escenari al qual es vol arribar en l’àmbit de la present estratègia 
i els principis a tenir en compte per aconseguir-ho.  

Primerament, en poques línies i de forma clara, la visió estableix la situació que, en el marc 
de la ciberseguretat, s’ha decidit que la Generalitat de Catalunya ha d’assolir en un futur. Els 
valors, d’altra banda, constitueixen els principis ètics dins dels quals s’han d’emmarcar les 
pautes de qualsevol actuació. Junts, conformen la visió estratègica. 

 [Visió estratègica: Visió i valors] 

 

Visió 

Garantir la ciberseguretat de la societat digital a Catalunya i assolir un nivell òptim de 
confiança que permeti el desenvolupament social i productiu del país, capacitant les entitats 
i els ciutadans per a la seva protecció en el ciberespai i proporcionant un ecosistema que  
permeti maximitzar els beneficis de l’economia digital. 

  

Valors 

Un dels principals elements que cal determinar per tal d’establir els valors d’aquesta 
estratègia és que la ciberseguretat requereix la col·laboració i participació de diversos 
col·lectius: ciutadania, empreses, tecnologia, institucions, professionals, governs... La 
ciberseguretat podríem dir que és cosa de tots. 

Actualment tots formen part d’un ecosistema digital hiperconnectat, en què per exemple un 
incident en ciberseguretat (com una fuita d'informació, el robatori de credencials, l’ús indegut 
de les dades o el segrest de sistemes) genera desconfiança i inseguretat en tot l'ecosistema. 
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Per tal d’assolir una societat competitiva i tecnològicament avançada, cadascú, començant 
pels usuaris, ha de fer un ús conscient i responsable de les  tecnologies de la informació. 

D’acord amb aquesta concepció holística de la ciberseguretat, es defineixen un seguit de 
valors que representen les conviccions que han de conduir la present Estratègia a l’èxit. La 
seva concepció ha d’ajudar a establir prioritats, administrar expectatives i gestionar les 
desviacions que hi pugui haver. 

 

 La ciberseguretat és cosa de tots. Donat el seu abast i complexitat, la ciberseguretat 
no pot ser assolida de manera particular i individual. Cal coordinar-se amb el major 
número d’agents i canals, crear sinergies i estendre una xarxa de col·laboració entre tots 
els àmbits i disciplines. En molts casos, l’individu és la primera i més important mesura 
de protecció, així que cal que els ciutadans, en especial els segments més vulnerables, 
disposin de recursos i coneixement en la matèria. 

 L’usuari, agent actiu i central. La present estratègia i el seu desplegament requereixen 
la col·laboració i participació de l’usuari com a element actiu en la ciberseguretat. Sense 
la seva implicació en la millora de la ciberseguretat en els serveis públics i, en general a 
la societat, no s’assoliran els objectius plantejats. Per tant, és necessari que el seu 
desplegament posi a l’usuari en el centre. 

 Un cicle en constant evolució. La ciberseguretat és un procés continu que necessita 
un constant manteniment i actualització. Per assolir-ho, és necessari promoure un marc 
de treball basat en la millora contínua que asseguri una actitud de constant evolució, per 
protegir-se davant d’uns ciberatacants que, d’altra banda, no cessen a renovar les seves 
tècniques. 

 Resiliència. La ciberseguretat ha de tenir com a objectiu proporcionar a les persones, 
actius, infraestructures, etc. un grau de capacitat suficient per a garantir la seva 
continuïtat i integritat, adequant les mesures requerides a cada realitat i als riscos i 
amenaces efectius.  

 L’impuls de la ciberseguretat. Atès que la tecnologia i la ciberseguretat tenen tanta 
influència en tots els àmbit de la vida dels ciutadans, i es preveu que encara en tindran 
més, cal ser conscients de la rellevància i ascendència d’aquesta en les vides i activitats 
de tots. 

 Servei Públic. La Generalitat de Catalunya ha de vetllar per oferir uns serveis públics 
amb el grau de ciberseguretat requerit, en atenció als riscos i amenaces a que en cada 
moment estiguin exposats, oferint així mateix el suport necessari als destinataris de dits 
serveis. Així mateix, ha de desplegar polítiques publiques adequades per a garantir que 
els òrgans competents puguin exercir les seves funcions de manera adequada i segura 
en la societat digital. 

 Governança i coordinació. Cal disposar d'una organització de la ciberseguretat 
adequada i mesures de coordinació idònies per permetre un correcte desplegament de 
les mesures a cada entorn. Es necessari, doncs, disposar de models organitzatius i 
implantar-los per tal de poder gestionar adequadament la ciberseguretat a les entitats 
afectades, així com per a poder prendre les decisions adients. 

 Binomi ciberseguretat–confiança. Fer front a la transformació digital de la societat 
requereix un entorn de confiança que propiciï la utilització de les noves tecnologies. La 
confiança és clau perquè garanteix l’ús de les noves tecnologies i el seu creixement. La 
ciberseguretat, més enllà de les seves funcions de protecció, té la capacitat tant de 
generar com de fer perdre confiança.  
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CAPÍTOL IV: DIRECTRIUS 

Directrius 

 

 

[Fases de la metodologia emprada per dissenyar l’Estratègia de ciberseguretat de Catalunya 2019-2022. Directius] 

 

 

 

A partir de la definició de la visió estratègica, cal fixar 
unes directrius per al desenvolupament de l’Estratègia 
des d’una visió pragmàtica i adequada a la realitat 
catalana i, en especial, de la Generalitat de Catalunya. 

La direcció que ha de prendre el desenvolupament de 
l’Estratègia queda definida a través d’unes directrius 
en forma de pilars i de fonaments. 

 

 

  

[Pilars i fonaments de l’Estratègia] 

 

Pilars 

L’Estratègia de ciberseguretat a desplegar a l’Administració pública catalana, al seu sector 
públic, a la ciutadania i a aquelles entitats que en l’àmbit de les relacions administratives i/o 
comercials es relacionen amb o tracten la informació titularitat de la Generalitat de Catalunya, 
s’estructura en base als següents principis fonamentals: 

 
Orientació al risc. El fet de reduir a zero els riscos implica un cost infinit, és a dir, la seguretat 
completa no existeix. Per tant, és imprescindible centrar-se a protegir allò que és realment 

important i amb unes mesures adequades. L’anàlisi 
de la ciberseguretat orientada al risc és el 
mecanisme que permet identificar i avaluar els 
riscos als quals estan exposats els sistemes 
d’informació i les activitats vinculades a les APC i al 
seu sector públic, així com prendre les mesures 
adequades per protegir allò que, realment, és 
important. 

 
 

Són moltes les metodologies que 
promouen l’orientació a risc a 
través de mecanismes per a 

l’anàlisi de riscos: ISO/IEC 27005, 
Magerit v3.0, CRAMM, OCTAVE, 

NIST SP 800-30, Mehari, AS/NZS... 
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Govern de la ciberseguretat. El model de gestió de la ciberseguretat ha d’incloure la 
Generalitat de Catalunya, les administracions locals i els corresponents col·laboradors i 
sector públic, així com els usuaris que formen part d’aquest model organitzatiu com a 
elements essencials. La ciberseguretat requereix la coordinació dels diferents actors 
implicats en la gestió de les dades i els sistemes d’informació. Per fer-ho possible, cal establir 
un marc de treball amb mecanismes i procediments de coordinació i de compartició 
d’informació, desplegar les mesures i accions necessàries per gestionar els riscos, detectar 
incidents de seguretat (ja siguin efectius o potencials) i/o mitigar-ne l’impacte. 

 
Lideratge de l’administració. Per tal de disposar d’un nivell adequat de ciberseguretat per 
a la informació i els sistemes del sector públic català, es requereix que el conjunt 
d’organismes transversals encarregats de la seguretat de la informació per a la Generalitat 
de Catalunya exerceixin un conjunt de responsabilitats i pràctiques, amb l’objectiu de 
proporcionar direcció estratègica, assegurar que els riscos es gestionen de manera 
adequada i verificar que els recursos s’utilitzen de manera responsable. Així mateix, és 
responsabilitat compartida dels actors mencionats conèixer i respectar el marc normatiu 
regulador en matèria de seguretat de la informació de la Generalitat de Catalunya. 

 
Capacitat de protecció, detecció i reacció. L’objectiu principal de la ciberseguretat és 
protegir adequadament les persones, la informació i els sistemes d’informació en totes les 
seves dimensions. Per assolir aquest objectiu l’accés als sistemes d’informació ha de quedar 
restringit sota autorització (confidencialitat), s’han de preservar correctes i inalterats 
(integritat) i han de romandre funcionals quan es requereixin (disponibilitat). Cal que la 
Generalitat de Catalunya es doti de les capacitats adequades per protegir aquests elements 

davant de les ciberamenaces, des de la seva 
identificació, la implementació de mesures de 
protecció, la detecció d’incidents de ciberseguretat, la 
resposta als mateixos i la recuperació en cas que una 
amenaça s’acabi materialitzant. 

 
Protecció de les Persones. Com s’ha indicat 
anteriorment, les persones conformen un dels pilars 

bàsics i essencials sobre els quals cal desenvolupar la present estratègia. No només perquè 
son part essencial per al seu desenvolupament sinó també perquè son un dels principals 
objectes de protecció. 

 
Protecció del Govern. La presa de mesures de protecció és cabdal per als membres que 
composen el Govern i la informació que gestionen, potencialment confidencial, així com la 
seva identitat digital i la integritat dels dispositius que utilitzen. De forma anàloga al que indica 
el pilar d’Orientació important al govern del risc, el Govern de la Generalitat de Catalunya es 
constitueix en un element cabdal, des del punt de vista estratègic, a protegir. 

 

Fonaments 

El desplegament de l’Estratègia requereix la participació decidida d’un conjunt d’instàncies 
transversals en els diferents organismes de l’Administració pública catalana, amb una 
assumpció de compromisos i la disponibilitat de recursos que facilitin o instin a l’assoliment 
dels objectius de ciberseguretat.  

 

La confidencialitat, la integritat i 
la disponibilitat són les 

dimensions de la informació que 
la ciberseguretat vol protegir. A 
vegades, però, també es parla 
de l’autenticitat i la traçabilitat. 
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Òrgans de govern de la seguretat. Cal constituir òrgans en representació dels 
Departaments de la Generalitat de Catalunya, Administracions locals (AALL) i entitats del 
sector públic que tinguin com a principal finalitat desenvolupar, desplegar i implantar 
mesures de ciberseguretat per a les dades i els sistemes d’informació. Aquests òrgans han 
de ser capaços de cercar, amb la seva estructura i operativa, el màxim aprofitament de 
sinergies i disposar d’una visió transversal de l’estat de la seguretat de la informació. 

 
Implicació del sector públic català. La participació transversal del Govern de la 
Generalitat, així com de l’Administració local, s’estima imprescindible per a fer difusió i vetllar 
per la implementació de la present Estratègia. Tanmateix, per garantir que s’arriba a la  
ciutadania i al teixit empresarial, cal aprofitar tots els mecanismes i l’estructura que s’estén 
al voltant de l’Administració, o el que és el mateix, es requereix la implicació del seu sector 
públic. 

En l’àmbit de la salut es requereix la implicació del sistema sanitari integral d’utilització 
pública (SISCAT), amb independència de la titularitat pública o privada de les entitats que 
l’integren. 

 
Excel·lència operativa de gestió i protecció. Només a través del plantejament d’objectius 
ambiciosos es pot aconseguir una excel·lència operativa en matèria de ciberseguretat que 
permeti obtenir el màxim rèdit pel que fa a garanties de protecció. Cal planificar com alinear 
els aspectes tecnològics, l’organització i els seus processos per optar a aconseguir 
l’efectivitat, la flexibilitat i l’eficiència que duen a l’excel·lència. 

 
Recursos. És important que una organització tan gran com les APC i el seu sector públic, 
disposin d’un marc d’actuació comú que permeti donar una resposta conjunta en matèria de 
ciberseguretat. Per aconseguir estrènyer relacions i simplificar processos, cal una actuació 
conjunta de l’Administració de la Generalitat, les administracions locals a través de 
l’Administració Oberta de Catalunya (AOC), el seu sector públic, com a mitjans per 
estendre’n la influència sobre el teixit empresarial i la ciutadania en general. 
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CAPÍTOL V: OBJECTIUS ESTRATÈGICS 

Objectius estratègics 

  

  

[Fases de la metodologia emprada per dissenyar l’Estratègia de ciberseguretat de Catalunya 2019-2022. Objectius 
estratègics] 

 
 
Després de concretar les aspiracions a través de les directrius particulars de la realitat 
catalana, s’obté una visió pragmàtica dels objectius a assolir: els objectius estratègics. 
Conformen la resposta davant dels reptes que presenta el ciberespai a la societat catalana, 
la qual té l’oportunitat de sortir-ne com a una societat digital avançada i una referència a 
nivell global. Els objectius estratègics són, finalment, les metes plantejades per la Generalitat 
de Catalunya per aconseguir un país cibersegur en resposta a tots els reptes que comporta 
la digitalització dels seus serveis públics i, en global, de la societat. Els objectius estratègics 
es desenvoluparan a través d’unes línies d’acció que són les activitats concretes a executar 
per la seva consecució. 

 

[Estratègia davant dels reptes del ciberespai a Catalunya] 
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Un país cibersegur 

L’objectiu. Quan la societat està immersa en un context de digitalització, és important que 
els governs disposin d’una agenda proactiva encaminada a guiar la integració de la innovació 
tecnològica digital per a la millora de la competitivitat, l’eficiència i els beneficis socials. 
Tanmateix, els governs només podran assolir entorns plenament digitalitzats si prenen 
mesures de ciberseguretat per fer front a unes ciberamenaces que s’han convertit en un 
autèntic risc.   

La Unió Europea (UE) marca la línia a seguir pels Estats membres en matèria de 
ciberseguretat i, l'abril del 2015, ja va presentar l'Agenda Europea de Seguretat, un acord 
que pretenia unificar criteris de ciberseguretat entre els Estats membres de la UE per 
millorar-ne els estàndards, així com atorgar una importància vital a la protecció de la 
ciutadania i de les infraestructures crítiques. Continuaria amb altres iniciatives reguladores, 
com el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD)6, la Directiva NIS (Network and 
Information Security)7 o les accions per impedir la proliferació de desinformació via fake 
news. En breu, les posicions de la UE en matèria de ciberseguretat es reforçaran amb altres 
iniciatives com el Reglament e-Privacy8, el Reglament de Cybersecurity Act9 i el Reglament 
per a l’establiment d’un Centre europeu de ciberseguretat industrial, tecnologia i recerca i 
d’una xarxa de centres nacionals de coordinació10. Totes aquestes mesures pretenen 
construir un marc normatiu  prolífic per a l’èxit de la transformació digital, que garanteixi la 
confiança en les noves tecnologies per part de les empreses, les institucions i els ciutadans, 
de manera uniforme en tot el territori dels estats membres. 

 
Pacte Nacional per a una Societat Digital. El PNSD és l'acord amb el qual, Govern, 
Diputacions i món local es comprometen a col·laborar i sumar sinergies per construir una 
resposta de país als reptes de la transformació digital, per mitjà de l’adopció de mesures i 
eines tecnològiques conjuntes en l’àmbit de la ciberseguretat i de la protecció dels drets de 
les persones, les empreses i les institucions en la nova societat digital.  

Aquest protocol respon al convenciment de totes les institucions catalanes signants per a la 
necessitat de fomentar conjuntament el desenvolupament de la societat digital. La resposta 
de país als grans reptes que planteja la revolució digital ha d’anar més enllà d’una simple 
suma aritmètica de les diferents iniciatives, dutes a terme per cadascuna de les diverses 
administracions i entitats, ha de conformar una resposta conjunta i coordinada. 

 
Pla de Govern. El Govern de la Generalitat de Catalunya apunta que Catalunya ha 
d’esdevenir el primer país natiu digital i intel·ligent que defugi el vell concepte de país 
analògic. Aquest és un segle digital i ciutadà, i les persones seran el centre de la forma de 
govern, la qual cosa vol dir que cal apoderar-les tècnicament i digitalment. Per garantir 
l’apoderament complet de la ciutadania cal que estigui formada tècnicament i digitalment, 
però també que disposi d’infraestructures i serveis TIC de qualitat per tot el territori a fi de 
millorar la cohesió territorial i social.  

Catalunya ha d’esdevenir una referència internacional digital, una autèntica “Smart Nation”, 
on la tecnologia digital sigui present als serveis públics, fomenti el creixement econòmic i 
social del país i, al mateix temps, permeti implementar un país intel·ligent, sostenible, 
integrador i cibersegur. 
 

                                                                 
6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32016R0679 
7 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32016L1148 
8 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52017PC0010 
9 https://www.consilium.europa.eu/es/policies/cyber-security/ 
10 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0630&from=ES 
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Organisme competent en matèria de ciberseguretat. L’Agència de Ciberseguretat de 
Catalunya és l'organisme encarregat de garantir la protecció, prevenció i govern en matèria 
de ciberseguretat de la Generalitat de Catalunya i el seu Govern, així com de desenvolupar 
les funcions recollides a la Llei 15/2017, de creació de l’Agència de Ciberseguretat de 
Catalunya. 

Actualment, la Fundació CESICAT ja es responsabilitza de l'establiment i el seguiment dels 
programes d'actuació en matèria de ciberseguretat, sota la direcció estratègica del Govern 
de la Generalitat de Catalunya, en coordinació amb les entitats del sector públic de 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i col·laborant amb governs locals de 
Catalunya, sector privat i societat civil. Aquestes tasques es continuaran des de l’Agència de 
Ciberseguretat, que esdevindrà l’organisme competent en matèria de ciberseguretat. 

 

 

Servei públic de ciberseguretat 

L’objectiu. Els poders públics han de facilitar el coneixement de la societat de la informació 
i impulsar l’accés a la comunicació i a les tecnologies de la informació, en condicions 
d’igualtat, en tots els àmbits de la vida social, inclòs el laboral; han de fomentar que les TIC 
es posin al servei de les persones i no afectin negativament llurs drets, i han de garantir la 
prestació de serveis per mitjans digitals, d’acord amb els principis d’universalitat, continuïtat 
i actualització. Però això no és tot, els poders públics han de vetllar per la protecció de la 
seguretat i la defensa dels drets i dels interessos legítims dels consumidors i usuaris davant 
de les ciberamenaces, cosa que es tradueix en la responsabilitat dels poders públics pel que 
fa a l’exercici del lideratge en les funcions de ciberseguretat al territori català. 

Atès que les ciberamenaces són un autèntic risc per a la societat digital i per la ciutadania, 
els poders públics tenen l’obligació d’actuar en aquesta matèria en l’àmbit de Catalunya, per 
tal de dotar la ciutadania, les empreses i les institucions del país d’un servei de ciberseguretat 
públic encarregat de protegir-los. Aquest servei públic de ciberseguretat ha de poder exercir, 
entre d’altres, les funcions següents: desenvolupar i liderar la protecció dels actors del 
territori de Catalunya davant les amenaces actuals; coordinar la ciberseguretat entre els 
diferents actors en l’àmbit de Catalunya com a responsable d’aquesta matèria; garantir la 
ciberseguretat de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, i, si 
s’escau, de la resta d’entitats i institucions públiques, dels ens locals, així com de les 
persones físiques i jurídiques ubicades a Catalunya. 

 
Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Per donar resposta a aquestes necessitats cal 
disposar, d’un organisme que, en l’àmbit de les competències de la Generalitat de Catalunya, 
vetlli per dur a terme les funcions del servei públic de ciberseguretat i permeti garantir i 
augmentar el nivell de seguretat de les xarxes i els sistemes d’informació a Catalunya. Les 
seves funcions han de basar-se en la implantació de mesures de protecció sobre la 
infraestructura pública i els seus serveis, així com en la coordinació amb els proveïdors 
privats de serveis de la societat de la informació per a l’assoliment dels seus objectius. 

La Llei 15/2017, de 25 de juliol, de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, determina les 
capacitats de l’entitat per a desplegar el servei públic de ciberseguretat garantint que el 
Govern disposi de les eines necessàries per fer front a ciberatacs i ciberamenaces, reduint 
el risc i millorant els nivells de ciberseguretat de la ciutadania, institucions i empreses a 
Catalunya. 
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Equip de Resposta a incidents i ciberatacs. L’entitat responsable del servei públic de 
ciberseguretat, a més de vetllar per la ciberseguretat de la mateixa Generalitat de Catalunya, 
té la voluntat d'estendre el seu model a altres àmbits d'actuació que poden resultar 
beneficiaris de la seva activitat. Així, és necessari disposar d’un Equip de Resposta a 
Incidents (Computer Emergency Response Team o CERT) que exerceixi totes les funcions 
d’equip de resposta a incidents competent a Catalunya previstes a la legislació vigent, en 
particular a la normativa de serveis de la societat de la informació, incloent la relació amb 
altres organismes de ciberseguretat, tant a nivell nacional com internacional, i la coordinació 
dels CERT, CSIRT (Computer Security Incident Response Team) o entitats equivalents que 
actuïn en el seu àmbit territorial.  

Així mateix, l’entitat responsable del servei públic de ciberseguretat exercirà funcions com a 
CERT governamental de la Generalitat de Catalunya perquè, davant dels riscos que la 
ciberseguretat planteja a Catalunya i a les seves institucions, el fet de no disposar d’aquesta 
figura impedeix la correcta gestió d’incidents de caràcter global que els afecten i la 
coordinació dels esforços dels diferents equips que en puguin tenir coneixement. El seu 
objectiu ha de ser assegurar la infraestructura TIC del Govern i la disponibilitat dels serveis 
governamentals oferts a la població, dirigint-se directament a les APC i els seus organismes, 
per a l’alerta i la resposta davant d’incidents de ciberseguretat. 

Es promourà, també, la creació d’una xarxa de CSIRT de Catalunya en forma de prestadors 
de serveis, en resposta a incidents d’abast sectorial per a universitats, empreses i ciutadania, 
amb l’objectiu de crear un ambient col·laboratiu que permeti enfortir la ciberseguretat, 
incentivar la implementació de mesures de seguretat i actuar com a punt de resposta durant 
crisis i incidents.  

 
Coordinació. La Directiva NIS estableix mesures per garantir un nivell de ciberseguretat 
similar entre els països de la UE, com ara la creació d’un grup de cooperació estratègica 
dedicat a l’intercanvi d’informació, millors pràctiques i l’elaboració de directrius. En aquesta 
línia, l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, emparada per les polítiques públiques, ha 
d’estimular les activitats de coordinació, compartició d'informació, actuació conjunta i 
l’escalat en matèria de prevenció, contenció, resolució i, en general, gestió d'incidents de 
ciberseguretat. Serà responsable de definir i executar programes de suport en els principals 
àmbits en què les autoritats competents de les Administracions públiques puguin requerir-
ho: telecomunicacions i societat digital, lluita contra el cibercrim, i en altres matèries pròpies 
de l’Administració pública (justícia, salut, turisme, educació, etc.). 

S’establirà un model operatiu entre l’Agència de Ciberseguretat i les APC, amb l’objectiu de 
protegir adequadament els seus sistemes i infraestructures d’informació. Aquest mitjà ha de 
permetre millorar les capacitats de prevenció i gestió de les conductes il·lícites a les TIC 
catalanes, i contribuir activament en la millora del nivell de ciberseguretat de Catalunya dins 
d’un àmbit internacional. 

L’Agència ha de col·laborar amb els organismes judicials i policials d’acord amb allò establert 
a la normativa vigent. En l’exercici de les seves funcions, l’Agència ha d’actuar de forma 
coordinada amb els cossos policials i de seguretat pública, sens perjudici de les funcions 
pròpies del departament competent en la matèria. En especial, l’Agència es coordinarà amb 
els cossos policials per a la ciberseguretat i protecció dels sistemes d’informació, d’acord 
amb les competències que tenen reconeguda en la matèria. 

 

Recursos. L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, com a organisme públic competent 
en matèria de ciberseguretat i les corresponents polítiques públiques a desplegar, ha de 
disposar d’una dotació de recursos adequada.  
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Els recursos de què disposi l’Agència inclouen, des d’una regulació que habiliti les 
capacitats, funcions i marc d’actuació de l’ens, fins a un desplegament de professionals 
qualificats i eines tecnològiques dimensionades adequadament per tal d’oferir, amb 
garanties, la prestació dels serveis materials i tècnics de ciberseguretat necessaris al 
Govern, a les APC i als seus organismes i entitats vinculats o dependents. 

 

 

Administració cibersegura 

L’objectiu. L’Administració ja fa temps que ha decidit fer ús dels canals que ofereixen les 
noves tecnologies i aprofitar el potencial de la incorporació de les TIC, digitalitzant els serveis 
i les prestacions a la ciutadania. Tant és així que, a dia d’avui, un dels factors de l’èxit de 
l’Administració es mesura en base al retorn social que implica la dedicació de recursos 
públics a iniciatives relatives a la digitalització. Tanmateix, aquesta transformació digital de 
l’Administració només és possible si és capaç d’aconseguir la confiança de la ciutadania a 
partir de la implicació decidida de tots els actors per tal d’afavorir l’augment de la 
ciberseguretat en els serveis públics. 

La ciberseguretat és cosa del conjunt i, com en una cadena, la seva fortalesa conjunta 
correspon a la fortalesa de la seva baula més feble. L’Administració, cada vegada més 
connectada digitalment amb la ciutadania i en contínua relació amb un entorn d’entitats 
col·laboradores, necessita estendre la fortalesa a tota la cadena i envoltar-se d’un entorn 
cibersegur que doti el conjunt d’una major protecció.   

 
Protecció. Una administració cibersegura requereix que es defineixin mesures per a la 
protecció dels serveis i infraestructures TIC estratègiques i essencials del sector públic. 
Tanmateix, de totes les amenaces que posen en perill la seguretat i la disponibilitat dels 
sistemes d’informació del sector públic de Catalunya, és necessari focalitzar-se en les més 
rellevants pel nombre d’afectats potencial o per l’impacte que puguin produir i, cal prendre 
mesures tant en els sistemes d’informació com en els usuaris.  

 
Govern de ciberseguretat. El grau de complexitat i nombre d’aspectes a tenir en compte, 
per tal de definir i garantir un nivell de seguretat acceptable per al sector públic, fa 
imprescindible l’establiment d’una estructura i un model organitzatiu en l’àmbit sòlid de la 
seguretat, amb capacitat per controlar i prendre decisions en totes les accions que així ho 
requereixin. Cal acordar un model operatiu de ciberseguretat que sigui inclusiu amb els 
actors implicats, a fi d'assolir un model de govern plenament coordinat per mitjà dels 
mecanismes de comunicació més eficients. L’organització de la ciberseguretat no només ha 
de ser la més adequada, també cal que s’alineï amb el model de ciberseguretat dels objectius 
i programes específics europeus. 

No obstant això, el disseny i el desplegament d’aquestes mesures efectives, centrades en el 
sector públic, s’han d’acompanyar de l’impuls d’altres que ajudin a crear un ecosistema 
cibersegur al voltant de les APC. L’Administració de la Generalitat de Catalunya i la resta 
d’APC han de col·laborar estretament en un model de govern efectiu i eficaç. 

 

Programes de seguretat de la informació. Per tal d’assolir el correcte desplegament de la 
ciberseguretat cal definir programes adaptats a les necessitats i prioritats de cadascun dels 
destinataris. D’aquesta manera, es defineixen Programes de seguretat adaptats a cadascun 
dels departaments, que permetin definir i impulsar les accions necessàries a realitzar dins 
de l’Estratègia a aplicar en la globalitat de la Generalitat de Catalunya i així continuar 
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complint amb l’encàrrec realitzat pel Govern. Els programes de seguretat aplicats als 
departaments formen part i alimenten l’estat global de la seguretat de la informació a la 
Generalitat de Catalunya i permeten ordenar el desplegament en base al model de govern 
del risc implementat.  

El programa de seguretat es construeix a partir del camí definit pels objectius a assolir en la 
seguretat de la informació, i en la concreció de les accions a dur a terme a curt i mig termini. 
S’inclouen els objectius de seguretat que s’haurien d’assolir per part de cada Departament, 
per tal de garantir la seguretat i la continuïtat dels sistemes d’informació a llarg termini a 
l’Administració de la Generalitat.  

 
Sistemes d’informació crítics. Amb l’objectiu de fer focus en allò que és important, a través 
del servei públic de ciberseguretat, s’identificaran les infraestructures essencials amb 
l’objectiu de dissenyar, implementar i supervisar les mesures de protecció de la 
ciberseguretat adequades. Aquesta activitat es desplegarà després d’una acció prèvia per a 
la identificació i catalogació de serveis essencials i col·lectius, sectors i organitzacions 
privades de caire estratègic en el desenvolupament en serveis i infraestructures TIC de 
Catalunya. 

 
Ciber-resiliència. Una vegada identificats els sistemes d’informació crítics, es definiran els 
mecanismes de revisió i foment de la seva ciber-resiliència, ja que, tot i les mesures de 
protecció i prevenció, s’ha de considerar la possibilitat que es materialitzin situacions 
imprevistes que poden posar en risc la recuperació dels sistemes i la informació, una vegada 
produïda la indisponiblitat. Per tal de controlar els impactes que puguin produir-se en aquesta 
situació i assegurar-ne la recuperació, és fonamental conèixer la resistència dels sistemes 
d’informació envers els possibles incidents, valorar-ne la necessitat d’enrobustir-los i fer-los 
més resilients a situacions adverses. 

A les APC, l'elaboració i avaluació dels plans de continuïtat i ciber-resiliència es promouran 
des del servei públic de ciberseguretat, i s’articularan en un Pla d’emergències de 
ciberseguretat i ciber-resiliència que inclogui un programa de simulacres i/o ciber-exercicis 
que, al mateix temps, estarà integrat en els plans d’emergències actuals de protecció civil.  

 
Normativa. Si bé l’alineament del model de govern de la ciberseguretat contribueix a una 
adequada coordinació entre el desenvolupament normatiu i tecnològic, també s’han 
d’afavorir les condicions per tal que un marc normatiu homologable a nivell europeu pugui 
esdevenir una palanca per a la renovació constant de l’Administració i dels serveis digitals 
que presta. 

Tanmateix, disposar d’un marc normatiu actualitzat i alineat a l’Estratègia de ciberseguretat 
a seguir per la Generalitat no té sentit sense la seva divulgació en els àmbits d’actuació 
adients. De la mateixa manera, és necessari el control del compliment de la normativa per 
obtenir i mantenir un nivell de seguretat adequat i per evitar incompliments. 

 
Observatori de ciberseguretat. La ràpida evolució de les ciberamenaces requereix un 
control exhaustiu i continuat de l’exposició del perímetre dels sistemes d’informació de 
l’Administració pública, ja sigui monitorant els atacs, com analitzant les vulnerabilitats 
existents, amb l’objectiu de disposar d’una avaluació objectiva de l’estat del nivell de 
maduresa en matèria de ciberseguretat. A partir de la qualificació del nivell de ciberseguretat, 
serà possible adquirir capacitació per al control i la investigació dels riscos, planificar 
programes de mitigació i la creació d’un espai de col·laboració, en el qual es puguin compartir 
les troballes de ciberseguretat i fer-ne un seguiment mitjançant indicadors clau per fomentar 
una acció ràpida i efectiva. 
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Cultura de la ciberseguretat 

L’objectiu. La Generalitat de Catalunya ha fet palesa la seva voluntat de sensibilitzar el 
ciutadà amb l’objectiu d’assolir una ciutadania digital plena, conscient i capacitada per a l’ús 
de les TIC i, en concret, en matèria de ciberseguretat. L’objectiu d’assolir una  ciutadania 
digital plena, atès que l’ús de les TIC i les necessitats en ciberseguretat estan esdevenint un 
aspecte transversal i present en tots els àmbits de la societat, abasta els treballadors públics 
de les APC, els del seu sector públic i les diferents entitats col·laboradores, incloent l’impuls 
de mesures per a la conscienciació i protecció de la ciutadania en general. Arribar a un 
espectre de destinataris tant ampli exigeix mesures de cooperació entre sector públic i 
entitats privades, així com la implementació dels canals adequats per fer difusió i compartir 
el coneixement. 

 
Pla de sensibilització dins del marc del programa Internet Segura. Atès que la 
ciberseguretat del conjunt de la societat és cosa de tots, el ciutadà ha d’estar capacitat per 
contribuir-hi desenvolupant la seva activitat a la xarxa amb prou garanties. D’aquesta manera 
que s’ha de donar resposta a les necessitats de conscienciació i educació en matèria de 
ciberseguretat per assegurar-ne els drets a la xarxa. Es constata la necessitat d’establir un 
servei públic per pilotar un pla de comunicació, conscienciació i formació en ciberseguretat, 
així com articular un programa de formació i conscienciació per a la societat catalana amb 
l’objectiu d’obtenir una ciutadania capacitada i apoderada digitalment. El CESICAT, com a 
impulsor de la seguretat TIC a Catalunya, té per objectiu “garantir una societat de la 
informació segura per a tots”. En aquesta línia, realitza una tasca de conscienciació i 
sensibilització amb el programa Internet Segura, que té com a objectiu capacitar la 
ciutadania en general, dedicant una especial atenció a menors i adolescents, pares i 
professionals de l’ensenyament sobre la importància d’aplicar bons hàbits a l’hora de 
navegar per la Internet i utilitzar les xarxes socials. Aquest programa és el programa oficial 
de la Generalitat de Catalunya, per tal de 
conscienciar en matèria de ciberseguretat als 
diferents col·lectius rellevants. En el marc de 
l’acord pres pel Govern es va determinar la 
creació d’una comissió interdepartamental per 
tal de maximitzar els efectes del programa i 
estendre’n el seu impacte. 

El programa Internet Segura constitueix un marc per a diferents acords i col·laboracions, 
com el conveni amb la DGAIA per formar als professionals del servei 116 111 Infància 
Respon, l'acord de col·laboració amb la campanya global STOP.THINK.CONNECT, i la 
participació en activitats organitzades per Insafe i Inhope dins el marc dels treballs realitzats 
per alguns centres del programa “Safer Internet Centres (SIC)” europeus (activitats de 
sensibilització i participació de menors, treball amb línies d’ajuda, i denúncies de continguts 
dins el projecte Better Internet for Kids). 

En aquest context, el Pla de sensibilització ha de garantir que la ciutadania utilitzi els 
recursos TIC d’una forma segura i millorar el seu nivell de ciberseguretat a Catalunya, 
organitzant les activitats de difusió, formació i conscienciació adients als diferents col·lectius 
destinataris, posant especial èmfasi als que presenten situacions de vulnerabilitat, així com 
facilitant les eines i programes escaients. Per assolir aquest objectiu calen activitats de 
divulgació, formació i conscienciació, mitjançant l’elaboració de continguts i recursos 
formatius que ajudin a prevenir situacions de risc. 

 

                                                                 
11 https://www.accio.gencat.cat/web/.content/bancconeixement/documents/pindoles/ciberseguretat-pindola-tecnologica-CAT.pdf 

Només en formació i conscienciació dels 
usuaris per identificar i defensar-se contra 
ciberatacs (awareness) es preveu que la 
despesa global el 2027 serà de 10 000 M 

de dòlars.11 
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Drets i deures. A l’àmbit del ciberespai es requereix establir un espai de convivència 
suportat per una normativa de drets i deures digitals que esdevingui, en realitat, una extensió, 
a l'entorn digital dels drets i deures de les persones. Perquè l’activitat a la xarxa sigui segura 
i saludable, els drets i deures digitals han d’incloure aspectes vinculats a la ciberseguretat, 
com a mitjà per assegurar que la població gaudeix de mesures de protecció i adopta bons 
hàbits a Internet. Els drets digitals han de garantir la navegació segura de la ciutadania i que 
tingui la possibilitat d’accedir, fer servir, crear i publicar continguts digitals de manera segura.  

Pel que fa als deures digitals, en bona mesura han de partir de la garantia de preservació 
dels drets dels altres i de la convivència a la xarxa. El ciutadà també té l’obligació de 
participar en el desenvolupament del govern d’Internet, per la qual cosa se li ha de demanar 
que defensi i promogui els valors socials en aquest entorn. 

 
Inclusió. Se cerca l’increment de la confiança i 
protecció de la ciutadania catalana en la societat 
digital, però l’atenció és especial en els col·lectius 
amb més risc, com ara els infants i els joves, 
mitjançant l’establiment de programes de 
conscienciació i suport específicament adreçats a 
aquests grups destinataris. Les actuacions s’alineen amb els objectius del programa “Safer 
Internet” de la Comissió Europea per a una Internet millor, orientat a menors i joves, però 
amb el focus obert també a la ciutadania en general, incloent-hi els aspectes de promoció 
de la confiança i la ciberseguretat que afecten a tots els usuaris d’Internet i xarxes socials. 
El servei públic de ciberseguretat ha de prendre part en aquesta qüestió, amb una especial 
consideració pels col·lectius més vulnerables.  

 
Esdeveniments. La importància de les tecnologies digitals i els hàbits cibersegurs han de 
ser un aspecte integrat en la societat catalana, motiu pel qual es desenvoluparà una agenda 
vinculada als diferents àmbits de la ciberseguretat. S’establirà un calendari d’esdeveniments, 
el qual ha de ser el fil conductor per a un seguit d’activitats que reforcin les campanyes de 
compartició de coneixement en matèria de ciberseguretat durant el transcurs de l’any. Cal 
estimular la perspectiva de la ciberseguretat en el desenvolupament digital i fer-la present 
en tallers, conferències, taules rodones i congressos, a l’empara d’una constel·lació 
d’esdeveniments organitzats a Catalunya, de referència mundial i encapçalats pel Mobile 
World Congress, de manera que en darrer terme culmini en un congrés de ciberseguretat 
específic. 

 

Innovació, talent i activitat econòmica de la ciberseguretat 

L’objectiu. L’aspiració a ser un país millor, digitalment avançat, necessita partir de la 
disponibilitat d’un clima de confiança i seguretat que contribueixi al desenvolupament de 
l’economia i la societat digital. Tot el sistema ha de treballar conjuntament per impulsar un 
clima de confiança i seguretat en la innovació tecnològica, que contribueixi al 
desenvolupament de la societat digital i de l’economia en tots els àmbits d’activitat del país, 
en particular en la productiva. Un dels motors més decisius per assolir aquest objectiu és la 
gestió de talent, ciència, tecnologia i innovació, la qual genera beneficis que la ciutadania 
rep en forma de qualitat de vida, cohesió social i territorial.  

 

                                                                 
12 http://smartcatalonia.gencat.cat/ca/detalls/noticia/mes_85_catalans_fer_servir_internet 

El 85,7 % dels catalans entre 16 i 74 
anys han fet servir Internet en els 

darrers tres mesos, gairebé dos punts 
per sobre de la mitjana europea.12 
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Innovació. Cal disposar d’un entorn cibersegur que garanteixi la protecció de les dades i els 
sistemes d’informació, amb independència de com d’innovadores siguin les tecnologies, 
cosa que només és possible si la ciberseguretat manté un ritme d’innovació adequat.  

D’una banda, la ciberseguretat té el repte permanent d’innovar per aportar mesures de 
protecció més usables i segures que garanteixin la disponibilitat, la integritat i la 
confidencialitat dels sistemes d’informació vinculats a les noves tecnologies. Pel que fa a la 
garantia de la privacitat de les dades personals dels ciutadans, per exemple, la innovació en 
ciberseguretat ha d’aportar mesures de protecció com l’autenticació biomètrica i de doble 
factor en detriment de l’accés per contrasenya, així com dotar d’eines d’apoderament al 
ciutadà per controlar l’ús que es fa de la seva informació.  

D’altra banda, el foment de la innovació en la ciberseguretat ha de donar suport a la irrupció 
de noves TIC, cosa que ha de permetre garantir l’èxit del desenvolupament de la societat 
digital a través de l’aportació cibersegura de tecnologies com el blockchain, les 
comunicacions 5G, la intel·ligència artificial i la proliferació de la IoT. Per tant, el conjunt de 
les APC té el repte d’impulsar la innovació en matèria de ciberseguretat i fomentar el 
desenvolupament d’un sector de la ciberseguretat català que sostingui el creixement de les 
TIC i, al mateix temps, doni suport a l’activitat econòmica del teixit empresarial. 

 
Impuls de la ciberseguretat al teixit 
empresarial. Les indústries catalanes, per tal 
de millorar la seva competitivitat, estan fent 
una aposta clara en la digitalització i 
transformació dels processos industrials en 
allò que s’anomena la Indústria 4.0. Els 
ciberdelinqüents en són conscients i, cada 
vegada més, fan ús d’un ampli catàleg d’eines 
per atacar els sistemes d’informació de les empreses: atacs de pesca (phishing), programari 
de segrest (ransomware), mineria il·lícita de criptomonedes (cryptojacking), aprofitament de 
vulnerabilitats tecnològiques, etc. Per això, té sentit parlar de la ciberseguretat industrial com 
un conjunt d’eines, polítiques, accions i mesures de seguretat imprescindibles perquè les 
indústries puguin protegir els seus actius.  

Des de la Generalitat de Catalunya cal incentivar les mesures de protecció cibernètiques per 
al teixit empresarial català, amb l’objectiu de construir un ecosistema segur a Catalunya que, 
al voltant de les APC i el seu sector públic, pugui combatre de forma efectiva els 
cibercriminals. Aquestes mesures inclouen la conscienciació perquè es creïn polítiques de 
ciberseguretat dins de l’empresa, la gestió orientada al risc, la correcta gestió de les 
actualitzacions dels sistemes i els pegats per a les vulnerabilitats, així com els incentius al 
disseny de qualsevol sistema amb criteris de ciberseguretat des de l’inici (security-by-
design). 

 
Ecosistema empresarial català. La ciberseguretat està conformant un sector econòmic en 
contínua expansió. Ara bé, aquest mercat està concentrat en molts pocs països, 
especialment als EUA i, en el cas d’Europa, al Regne Unit. És obvi que Catalunya té molt 
camp per córrer, per tant, és imprescindible afavorir un entorn procliu al desenvolupament 
de serveis i solucions de ciberseguretat catalanes o ubicades a Catalunya.  

És imprescindible dirigir esforços a construir un teixit empresarial català sòlid en 
ciberseguretat. Les APC han de promocionar la dinamització del sector, així com una 
comunitat en seguretat TIC especialitzada en tots els aspectes de la ciberseguretat, amb 

                                                                 
13 https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-coneixement/cercador/BancConeixement/la-ciberseguretat-a-catalunya 

L’any 2004 el mercat global de la 
ciberseguretat estava valorat en 3 500 M $. 
L’any 2017 va tancar assolint la xifra dels 

86 400 M $, cosa que suposa un creixement 
anual d’entre el 12 % i el 15 %. El 2018 

s’espera que s’assoleixin els 93 000 M $13.  
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una especial atenció a la formació i certificació de professionals, empreses, productes i 
programari, així com de la innovació i la recerca. 

 
Generació, captació i conservació de talent. Actualment en el sector TIC i, en particular 
el de la ciberseguretat, la cerca de professionals de ciberseguretat qualificats no és una 
tasca fàcil, a causa del reduït número de perfils especialitzats respecte l’elevada demanda 
al mercat de treball. Malgrat que la manca d’aquests professionals de moment és global, a 
la llarga podria esdevenir un element perjudicial per a la competitivitat de l’activitat 
econòmica catalana. És més, si es manté la tendència, podria perdre’s l’oportunitat de cobrir 
els nous llocs de treball en l’àmbit de la ciberseguretat que, segons totes les previsions, es 
crearan a Europa en els propers anys.  

A través d’iniciatives com el pla STEMcat (de 
foment de les vocacions en ciència, tecnologia, 
enginyeria i matemàtiques -Science, Technology, 
Engineering and Maths-), s’estableixen els 
mecanismes per garantir una generació de talent i 
professionals adequats a les necessitats del país, 
entre les quals hi ha de prendre un paper cabdal la 
ciberseguretat. Aquest pla s’inscriu en els principis 

rectors de la Llei d’educació, entre els quals figura la capacitació cultural, científica i tècnica, 
i dona compliment a objectius específics de l’Estatut d’autonomia de Catalunya sobre 
l’obligació dels poders públics de promoure polítiques que afavoreixin l’emancipació dels 
joves i el seu accés al món laboral.  

L’èxit en la generació de talent en ciberseguretat no es traduirà en un èxit pel país sense  
mantenir, reforçar i fer sostenible la capacitat de captació i retenció de talent a universitats i 
centres de recerca. Cal prendre’s aquest tema molt seriosament des del punt de vista del 
retorn social, tant pel que fa a les oportunitats per a les persones com a la conversió del 
coneixement assolit en l’àmbit de recerca en economia del coneixement. 

 
Igualtat de gènere. La manca de professionals és encara més greu si s’observa des d’una 
perspectiva de gènere, ja que les dones, tot i que accedeixen amb major proporció que els 
homes als estudis superiors, ho fan en menor percentatge per estudis en les disciplines 
tecnològiques. Fer efectiva la igualtat entre dones i homes en tots els àmbits, etapes i 
circumstàncies de la vida és una prioritat del Govern de 
la Generalitat. A través dels programes STEMcat i 
DonaTIC, posa en marxa la promoció de les vocacions 
tecnològiques (entre les quals s’ha d’incloure la 
ciberseguretat) i la incorporació a aquest mercat, 
especialment de les dones.  

S’ha de treballar en diversos àmbits, com ara en el tractament de les desigualtats de gènere 
i, en particular, en la lluita contra la bretxa salarial de gènere en el mercat de treball. En 
aquest punt, destaquen, entre d’altres, l’impuls del Pacte nacional per a la lluita efectiva 
contra la desigualtat retributiva i la feminització de la pobresa, o el suport a les empreses, 
ens locals i entitats públiques perquè elaborin plans d’igualtat en les seves organitzacions. 

 

 

                                                                 
14 http://www.manpowergroup.es/data/files/Estudios/pdf/Estudio_Tech_Cities_de_Experis_IT_-_I_edicion_2017_636354516763365000.pdf 
15 https://iamcybersafe.org/gisws/ 

L’informe anual d’Experis de 2017 
constata que la ciberseguretat es troba 

entre els perfils tecnològics més buscats 
a tot Espanya. Barcelona és la ciutat on 

millor es paga als experts en 
ciberseguretat, amb una mitjana de 

47 000 euros anuals14. 

Només el 7% de les posicions 
en ciberseguretat a Europa 

estan ocupades per dones15.  
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Capítol VI: Línies d’acció 

Línies d’acció 

 

 

[Fases de la metodologia emprada per dissenyar l’Estratègia de ciberseguretat de Catalunya 2019-2022. Línies d’acció] 
 

Els objectius estratègics, entesos com a metes pragmàtiques i particularment dirigides, s’han 
de concretar en un seguit de línies d’acció i activitats que cal executar. Aquestes línies 
d’acció constitueixen una estructura d’activitats que han de portar a integrar de forma 
articulada, ordenada, coherent i sistemàtica, tot allò que s’estableix en aquesta l’Estratègia. 
En conjunt, les línies d’acció són essencialment les actuacions concretes que l’Estratègia 
defineix amb l’objectiu de donar resposta als reptes que el ciberespai presenta a la societat 
catalana.  

En el Pla Nacional de Ciberseguretat (PNC) s’establiran, més endavant, els indicadors per 
mesurar i monitoritzar el seguiment de la implementació dels objectius, així com un calendari 
que n’organitzi de forma planificada el desplegament. 

En aquest apartat, es detallen aquelles línies d’actuació que es consideren adients per 
assolir els objectius estratègics. La seva efectiva execució s’haurà d’estructurar d’acord amb 
els recursos i capacitats que es disposi en cada moment. Es classifiquen d’acord als 
objectius estratègics i es subagrupen en àmbits més específics. 

[L’Estratègia es tradueix en línies d’acció concretes]  
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País cibersegur 

Implementar a Catalunya d’un nou model de país digital i de govern del segle XXI. 

 Desplegar el Pacte Nacional per a la Societat Digital en col·laboració amb la resta 
d’administracions i agents involucrats. 

 Desplegar els eixos del Pla de Govern de la XII legislatura en allò relatiu a la 
ciberseguretat. 

 Aprovació del Pla Nacional de Ciberseguretat. 

 

Servei públic de ciberseguretat 

Establir un servei públic de ciberseguretat que permeti garantir la protecció en línia 
a Catalunya. 

 Definir i establir un servei públic de ciberseguretat a Catalunya. 

 Identificar actors rellevants que han de formar part o complementar el servei públic de 
ciberseguretat. 

 Definir capacitats, serveis i eines de col·laboració entre entitats per operar al servei 
públic. 

 Dotar de capacitats i assignar les competències del servei públic de ciberseguretat i dels 
actors rellevants. 

 
Posar en marxa de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya com a organisme 
competent en matèria de ciberseguretat. 

 Analitzar les relacions que cal establir amb els diferents actors nacionals i internacionals, 
públics i privats, per tal d’obtenir reconeixement institucional i competencial. 

 Capacitar competencialment i amb recursos (relacions, col·laboració i acreditacions 
necessàries) el CSIRT governamental de Catalunya. 

 Formalitzar les competències administrativament (del Govern i d’altres APC) i a nivell de 
coordinació amb la resta d’actors i col·lectius rellevants. 

 Dotar econòmicament i estructurar el servei en base a les competències assignades, i 
establir un calendari d’inici d’activitats de cadascuna de les competències. 

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

 Assessorar i donar suport al Govern en l’elaboració dels plans de ciberseguretat que ha 
d’aprovar, i en la consecució dels objectius establerts en aquests plans. 

 Executar els plans de ciberseguretat que en cada moment estiguin vigents. 

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

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

 Fomentar l’establiment de CSIRT dins la xarxa que es coordinin amb l’organisme 
competent en matèria de ciberseguretat a Catalunya. 
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 Definir els sectors que resultin rellevants per garantir la disposició de recursos adients. 

 Crear el suport estratègic i operatiu per a potenciar l’activitat de CSIRTs sectorials, com 
a mínim en aquells sectors rellevants i/o que necessitin suport de l’organisme competent. 

 Promoure la participació en els principals fòrums de ciberseguretat de caire nacional i 
internacional. 

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

 Prevenir, detectar i respondre coordinadament als incidents de ciberseguretat. 

 Investigar i analitzar els ciberincidents i ciberatacs en els quals intervingui per raó de la 
seva competència per tal d'informar els òrgans competents sobre les causes i les 
conseqüències dels incidents i sobre els danys produïts. 

 
Impulsar l’ús de tecnologies segures i mesures de protecció en el sector productiu 
enfront de ciberatacs. 

 Definir les principals amenaces de ciberseguretat que poden tenir impacte en el teixit 
productiu. 

 Definir els continguts rellevants per a la prevenció d’incidents de ciberseguretat 
mitjançant campanyes de conscienciació i capacitació. 

 Establir els mecanismes per canalitzar les necessitats detectades a nivell empresarial 
cap a empreses capacitades per oferir serveis i solucions. 

 Dimensionar les capacitats del servei públic de ciberseguretat per oferir serveis de suport 
(principalment del CSIRT) enfront d’atacs. 

 Promoure l’activitat dels CSIRT sectorials de la Xarxa CSIRT de Catalunya per tal que 
les empreses s’hi puguin adscriure o bé rebre’n suport. 

 Determinar els serveis (amb el seu abast i intensitat) amb què el servei públic de 
ciberseguretat protegirà (o ajudarà a protegir) el teixit empresarial. 

 Fomentar la formació i l’adopció de millors pràctiques i eines per a l’auto-protecció. 

 Promoure el model de ciberseguretat entre els CSIRT sectorials, empreses de 
ciberseguretat de Catalunya i teixit productiu en general. 

 Capacitar operativament els CSIRT sectorials, les empreses de ciberseguretat, els ciber-
voluntaris i altres actors rellevants en matèria de resposta davant d’incidents. 

 Respondre davant incidents de seguretat que afectin el teixit empresarial. 

 

Establir un observatori de la ciberseguretat a Catalunya que mantingui un baròmetre 
per mesurar el nivell de ciberseguretat de Catalunya. 

 Identificar fonts d’interès que puguin i/o hagin d’aportar les mètriques definides (CSIRT 
sectorials, APC, IdesCAT, Institut d’Estudis de la Seguretat, Universitats i Centres de 
Recerca, i d’altres rellevants). 

 Establir protocols i acords públic-privats necessaris per compartir les dades necessàries. 

 Construir la plataforma de recollida i explotació de dades. 

 Explotar i comunicar indicadors (i compartir informació entre els actors implicats, tant per 
l’àmbit públic com pel privat). 

 Proposar iniciatives com a resposta a l’anàlisi de les tendències identificades. 
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Administració cibersegura 

Definir mesures per millorar la ciberseguretat i resiliència de les infraestructures de 
les APC. 

 Definir mesures per millorar la ciberseguretat (i ciber-resiliència) d’aquests serveis i 
infraestructures. 

 Establir mecanismes de revisió i foment de la implantació de les mesures definides. 

 Operar serveis tecnològics que permetin garantir un nivell de protecció adient. 

 Definir i desplegar a les APC el servei d'elaboració i avaluació de plans de continuïtat i 
ciber-resiliència. 

 Definir i desplegar a les APC un Pla d’emergències de ciberseguretat i ciber-resiliència, 
similar o basat en el Protocol d'Emergències TIC (PETIC), que inclogui un programa de 
simulacres i/o ciber-exercicis. 

 Integrar el Pla d’emergències de ciberseguretat i ciber-resiliència en els plans 
d’emergències actuals de protecció civil (p. ex. NeuCAT). 

 Cercar mecanismes de promoció de l’establiment de plans d’emergències similars o 
basats en el PETIC. 

 Integrar el Pla d’emergències de ciberseguretat i ciber-resiliència amb els plans 
d’emergències actuals (i en un futur establerts). 

 
Establir un marc normatiu per al govern de la ciberseguretat. 

 Establir i seguir l’estructura de govern de la ciberseguretat. 

 Determinar els marcs normatius de referència existents en l’àmbit de les Administracions 
públiques que incloguin les normes, criteris i polítiques per assegurar i controlar el nivell 
de ciberseguretat. 

 Determinar les tasques a elaborar per l’organisme competent en matèria de 
ciberseguretat vers la construcció d’un marc normatiu en la matèria. 

 Analitzar els fenòmens actuals i les tendències en l’ús de les TIC per tal de determinar 
riscos i necessitats en matèria de regulació. 

 Analitzar els diferents entorns reguladors de les Administracions públiques. 

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

 Establir els mecanismes adequats per permetre l’aprofitament de la normativa elaborada 
per part de les Administracions públiques de Catalunya. 

 Divulgar el marc normatiu actualitzat i alineat a l’estratègia de seguretat a seguir per la 
Generalitat, per tal de millorar el coneixement de la seguretat de la informació. 

 Validar i seguir el compliment de la normativa per obtenir un nivell de seguretat adequat 
i per evitar sancions administratives. 

 
Definir un model comú de govern de la ciberseguretat per a les APC. 

 Definir polítiques públiques transversals. 

 Creació d’òrgans competents i d’un model de govern de la ciberseguretat, alineant-lo 
amb la normativa europea associada, així com amb els estàndards i millors pràctiques 
implantats en el sector privat. 

 Identificar els actors clau en el model de govern. 

 Constituir l’òrgan de govern. 
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 Definir i consensuar els indicadors (KPI) necessaris per poder avaluar l’estat de la 
ciberseguretat a Catalunya, i integrar-los en el servei Observatori de la ciberseguretat. 

 
Impulsar un model operatiu comú de ciberseguretat. 

 Definir i consensuar entre les APC un model operatiu de ciberseguretat amb orientació 
a l’anàlisi i avaluació de riscos i alineat amb els objectius i programes europeus. 

 Definir i consensuar entre les APC el model de recollida, anàlisi i comunicació de 
mètriques i indicadors. 

 Identificar canals i implementar les eines necessàries per establir una col·laboració eficaç 
i eficient pel que fa a la recollida de mètriques i indicadors. 

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

 Definir, comunicar i desplegar un programa de divulgació del model operatiu de la 
ciberseguretat a les APC. 

 
Dissenyar i desplegar, en forma de programa de seguretat, un conjunt d’activitats, en 
matèria de Ciberseguretat, dirigides a reduir les amenaces a les quals poden estar 
exposades les APC. 

 Definir els programes de seguretat alineats amb els objectius estratègics dels 
departaments de la Generalitat, d’acord amb la normativa i bones pràctiques per a la 
prevenció i resposta a incidents de seguretat, l'abast i criticitat dels sistemes. 

 Planificar i formalitzar les actuacions de la Generalitat en matèria de ciberseguretat amb 
l’objectiu de: analitzar la seguretat, formalitzar i millorar la gestió de la seguretat, 
augmentar la conscienciació i definir les activitats a realitzar a curt i mitjà termini. 

 
Establir marcs de col·laboració i coordinació amb organismes nacionals i 
internacionals de ciberseguretat. 

 Establir un mapa de relacions amb els diferents actors clau de la ciberseguretat en els 
àmbits estatal i internacional: autoritats competents en ciberseguretat, CERT/CSIRT 
nacionals i/o governamentals, multinacionals TIC, multinacionals de ciberseguretat, 
punts d’intercanvi de dades, operadors de serveis essencials, entre d’altres. 

 Definir un mapa de relacions amb els diferents actors clau de la ciberseguretat a 
Catalunya, tant del sector públic com a sector privat. 

 Participar en els principals fòrums i espais de ciberseguretat d’àmbit internacional i 
nacional, amb l’objectiu d’establir relacions de confiança amb els actors clau identificats. 

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

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

 Dissenyar els fulls de ruta Relacions internacionals i Relacions internes.  

 

Millorar la protecció dels sistemes d’informació a través d’accions que actuïn 
directament en els sistemes d’informació i, en alguns casos, amb immediatesa. 

 Aplicar mesures de seguretat per tal de mitigar les amenaces que puguin derivar en 
possibles fallides o atacs intencionats. 
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 Gestionar de manera ràpida i efectiva tots aquells incidents que es produeixin, des que 
es detectin fins que es resolguin. 

 Garantir la ciberseguretat dels serveis d’identificació electrònica i d’identitat i confiança 
digital per part dels prestadors establerts a Catalunya o que, en un altre cas, ofereixin 
serveis a l’Administració de la Generalitat de Catalunya i als organismes i entitats 
vinculats o dependents. 

 Impulsar la integritat i confiabilitat de la informació que es tracta en l’activitat dels 
departaments, a través de mesures de gestió i control. 

 Impulsar la confiança en la identitat digital a través de mesures que garanteixin 
l’autenticació, el no repudi, la integritat, l’autenticitat i la confidencialitat de la informació 
i les accions que es realitzin, mitjançant el servei de signatura digital, el xifratge de la 
informació i la gestió de credencials. 

 Desplegar accions de conscienciació de l’usuari per tal de reduir l’amenaça provocada 
pels atacs d’enginyeria social dirigits als usuaris dels departaments. 

 Desplegar mesures tècniques per controlar i evitar les infeccions de codi maliciós. 

 
Millorar la ciber-resiliència de l’activitat de la Generalitat de Catalunya, APC, sector 
públic i sector empresarial col·laborador.  

 Validar l’estat de la resistència dels sistemes d’informació envers els possibles incidents, 
valorar la necessitat d’enrobustir-los i augmentar-ne la capacitat de recuperació. 

 Dissenyar les polítiques estructurals a llarg termini, que incloguin l’organització i la 
infraestructura tecnològica, amb l’objectiu d’assolir una autèntica ciberresiliència davant 
de situacions adverses.  

 

 

Cultura de la ciberseguretat 

Impulsar una ciutadania digital plena, apoderada, capacitada i protegida. 

 Dotar a la ciutadania d’una identitat digital catalana sota premisses de ciberseguretat que 
evitin la suplantació i la pèrdua d’integritat i garanteixin la privadesa de les dades 
personals dels ciutadans. 

 Millorar el govern digital apoderant la ciutadania amb polítiques de transparència i 
participació. 

 Aprovar un marc normatiu català de drets i deures digitals. 

 Fomentar la capacitació i inclusió digital dels ciutadans. 

 Desplegar l’estratègia global del pla STEMcat de vocacions científiques, tecnològiques, 
en enginyeria i matemàtiques, en especial les relacionades amb la ciberseguretat. 

 Donar suport i consolidar la jornada #eTic i les jornades d’Internet social, per facilitar el 
debat ciutadà en la reflexió de l’impacte de la transformació digital en la societat. 

 Establir un nou model d’innovació digital territorial orientat a resoldre les necessitats dels 
ciutadans utilitzant la innovació digital social i col·laborativa. 

 

Preparar la cultura i la llengua per a l’era digital. 

 Donar suport al foment del català i l’aranès al món digital i, en especial, en matèria de 
ciberseguretat. 
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 Ampliar i actualitzar de forma contínua el canal terminològic del TERMCAT dedicat a la 
ciberseguretat. 

 
Assolir la igualtat efectiva entre dones i homes. 

 Incrementar la presència de dones que es dediquen a les TIC i integrar la perspectiva de 
gènere en les polítiques digitals. 

 Crear una estratègia transversal a tota la Generalitat per potenciar el Pla Dona TIC en 
tots els àmbits de govern. 

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

 Definir un programa d’impuls per a la promoció de la conscienciació, sensibilització, 
dinamització i capacitació de la societat catalana en matèria de ciberseguretat a través 
del web www.internetsegura.cat, i les seves xarxes socials associades. 

 Identificació i anàlisi de les diferents actuacions empreses per les APC en matèria de 
conscienciació i capacitació. 

 Elaborar i desplegar el Pla de conscienciació i capacitació (emissors, continguts, canals, 
calendaris, etc.) per a actors rellevants (p. ex: formadors, directius), professionals 
vinculats amb la ciberseguretat i la seguretat pública (p. ex: Mossos d’Esquadra, gestors 
i tècnics de ciberseguretat), ciutadania i col·lectius vulnerables (infants, joves i gent gran 
afectada per la bretxa digital) per a la seva auto-protecció, etc. 

 Elaborar un pla de sensibilització. 

 Elaborar continguts per a diferents entitats, per ser distribuïts tant de manera presencial 
com virtual (vídeos, infografies, díptics, articles...). 

 Participar en esdeveniments per arribar directament als públics objectiu i interactuar amb 
ells: la Ciutat dels Somnis, YoMo Barcelona, Saló de l’Ensenyament, etc. 

 Formar (a través de tallers, xerrades...) col·lectius, entitats o perfils específics: 
educadors, associacions de mars i pares d’alumnes, estudiants de primària i secundària, 
Administració pública, etc. 

 Elaborar un pla de treball on es defineixi el model de govern del programa i el pla 
d’activitats a mitjà termini, detallant com participen els diferents implicats i el seu model 
de relació. 

 
Establir un servei públic per pilotar els plans de comunicació en matèria de 
ciberseguretat. 

 Definir l’estratègia i el pla de comunicació, alineant-lo amb l’estratègia, el pla de 
conscienciació i,  quan s’escaigui, amb el pla de ciberseguretat de Catalunya. 

 Posar en marxa i execució dels plans de comunicació i conscienciació de ciberseguretat. 

 Prestar un servei públic de comunicació, que inclogui  els àmbits de conscienciació i 
capacitació, emparat pel servei públic de ciberseguretat i aprofitant les iniciatives i 
recursos actuals dels quals disposa el CESICAT, i d’altres existents a les APC. 

 Identificar les mètriques i indicadors necessaris per avaluar-ne l’impacte en la confiança 
digital de la societat catalana. 
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Comunicar les accions endegades per les APC per generar confiança en la societat 
digital. 

 Definir i liderar un programa d’impuls de polítiques transversals que promoguin la 
comunicació coordinada dels aspectes més rellevants de la ciberseguretat, així com de 
les principals actuacions endegades per les APC. 

 Identificar i analitzar les actuacions de les APC en matèria de ciberseguretat. 

 Identificar i analitzar les actuacions que s’emprendran, lideraran o coordinaran des del 
servei públic de ciberseguretat. 

 Elaborar i desplegar el Pla de comunicació (emissors, continguts, canals, calendaris, 
etc.) per a actors rellevants, professionals vinculats amb la ciberseguretat i la seguretat 
pública, ciutadania i col·lectius vulnerables. 

 

 

Innovació, talent i activitat econòmica de la ciberseguretat 

Millorar les bases i la coordinació de tot el sistema de coneixement per potenciar-ne 
l’impacte en totes les activitats del país i contribuir així a fer possible una societat del 
coneixement. 

 Crear i desenvolupar el programa UNI-PRO d’atracció i inversió en talent universitari en 
cooperació amb empreses que formin part de clústers de Catalunya. 

 Impulsar la innovació digital com a motor d'una nova economia. 

 Promoure els esdeveniments tecnològics internacionals potenciant els existents i 
creant-ne de nous. 

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

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

 Desenvolupar els espais adequats, o foment de la creació de nous allà on sigui 
necessari, capaços de generar l’intercanvi d’idees. 

 Donar suport, des de la nova Agència de Ciberseguretat, als espais que es generin i, 
principalment, establir els mecanismes que dinamitzin la creació de solucions 
innovadores en resposta a les tendències analitzades.  

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

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

 Elaborar un marc estratègic de foment del producte de ciberseguretat, que pugui ser 
debatut en els espais d’intercanvi, i dinamitzat amb les polítiques de suport establertes. 
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Impulsar el sector empresarial català en l'àmbit de la ciberseguretat. 

 Identificar activitats, capacitats i necessitats per al sector de la ciberseguretat a 
Catalunya. 

 Identificar els líders internacionals del sector de la ciberseguretat en productes i serveis. 

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

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

 Crear un programa de finançament públic específic (i apropament cap al sector privat de 
ciberseguretat dels ja existents, tant a nivell estatal com europeu), facilitant que també el 
sector privat incideixi en la priorització dels temes d’innovació a ésser finançats. 

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

 Impulsar la conscienciació, en el sector privat català, sobre la importància de la 
ciberseguretat en la imatge i resiliència. 

 Promoure l’ús de tecnologies segures i la certificació dels nivells de ciberseguretat. 

 Crear i divulgar estudis estadístics i comparatius sobre els nivells de ciberseguretat del 
sector privat català, conjuntament amb l’elaboració i publicació de mapes de riscos de 
ciberseguretat a Catalunya. 

 Establir plans de compra innovadora (p. ex: planificada) que coordinin oferta i demanda 
i impulsin la creació de solucions de ciberseguretat a Catalunya. 

 Promoure la contractació de serveis i solucions prestats a Catalunya. 

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

 Identificar les necessitats de talent (actuals i futures) pel que fa a les diferents disciplines 
i/o àmbits de coneixement en matèria de ciberseguretat. 

 Identificar i analitzar els diferents programes de capacitació (postgraus, màsters, etc.) 
existents a Catalunya. 

 Recolzar els Màsters i Postgraus específics que s’imparteixen a Catalunya. 

 Promoció de la formació contínua, i la certificació dels professionals en disciplines 
específiques.  

 Incloure la ciberseguretat en els Plans d’Estudis. 

 Impulsar la realització de propostes innovadores i/o creatives que, tot i estant alineades 
amb les necessitats actuals i futures en matèria de ciberseguretat, fomentin l’atracció de 
talent. 

 Elaborar un estudi comparatiu sobre la remuneració econòmica dels professionals a 
Catalunya amb la d’altres països d’acollida actual de talent. 

 Afavorir els processos de contractació de personal i empreses proveïdores per a les 
empreses del sector establertes a Catalunya. 

 Impulsar un apropament entre el sector privat de la ciberseguretat a Catalunya i els 
principals centres formatius i de recerca pel que fa a la generació de talent. 

 
Atraure inversió privada. 

 Donar suport a la definició, desplegament (o alineament) de programes/línies específics 
de captació de capital privat destinat a la inversió en qualsevol de les fases del procés 
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d’innovació en matèria de ciberseguretat, o bé a la inversió en empreses de 
ciberseguretat. 

 Donar suport a la promoció de propostes innovadores, provinents de les APC així com 
de les empreses del sector establertes a Catalunya, en els cercles de captació d’inversió 
privada (p. ex: Business Angels). 

 Alinear-se (o integració de la innovació i del sector de la ciberseguretat catalana) amb 
actuacions existents de promoció de la indústria catalana a l’estranger (p. Ex.: Acc10) 

 Divulgar, tant a nivell nacional com internacional, les principals iniciatives i assoliments 
de la ciberseguretat a Catalunya. 

 Impulsar i col·laborar en l’organització de fires i congressos de ciberseguretat a 
Catalunya o la participació en fires i congressos internacionals. 
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GLOSSARI 

Glossari 

 

AALL: Administracions Locals 

AOC: Administració Oberta de Catalunya 

APC: Administracions Públiques de Catalunya 

CEOE: Confederación Española de Organizaciones Empresariales 

CTTI: Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació 

Directiva NIS: Directiva 2016/1148 del parlament europeu i del consell, de 6 de juliol de 
2016, relativa a les mesures destinades a garantir un elevat nivell comú de seguretat de les 
xarxes i sistemes d’informació a la Unió.  

CESICAT: Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya 

CERT: Computer Emergency Response Team 

CSIRT: Computer Security Incident Response Team 

KPI: Pel seu acrònim, Key Performance Indicator, indicadors de rendiment i activitat 
operativa.  

PETIC: Protocol d'Emergències TIC 

PIME: Petita i Mitjana Empresa 

PNC: Pla Nacional de Ciberseguretat 

PNSD: Pacte Nacional per a una Societat Digital 

RGPD: Reglament General de Protecció de Dades 

TIC: Tecnologies de la Informació i la Comunicació 

UE: Unió Europea 
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