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1. Definició de la ciberseguretat 

i importància per a la indústria
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Definició de ciberseguretat

QUÈ ÉS LA CIBERSEGURETAT?

La ciberseguretat engloba el conjunt de mesures físiques, lògiques i administratives destinades a la protecció digital de

les empreses, persones i sistemes, siguin dispositius, aplicacions o dades davant d'atacs digitals que puguin

comprometre’n la confidencialitat, disponibilitat i/o integritat

EN QUÈ CONSISTEIX?

Els sistemes ciberfísics equipats amb la tecnologia d'Internet requereixen conceptes i tecnologies fiables per

assegurar que la seguretat, la privacitat i la protecció del coneixement estan garantits. Per tant, són crucials unes

comunicacions fiables i segures, juntament amb una identitat sofisticada i una gestió d'accés de les màquines.

Sobre aquests actius, es defineixen i s’implementen diferents capes de protecció a diferents nivells, així com de

prevenció i resiliència. D’aquesta manera, es combinen diferents mesures per poder prevenir i mitigar atacs de forma

efectiva.

QUINA IMPORTÀNCIA TÉ?

Avui en dia les empreses tenen una gran presència digital, sigui exposada públicament a través d’Internet, com

internament amb la utilització de sistemes informàtics per gestionar les dades i els processos interns. No ser capaç de

protegir-se efectivament contra les noves amenaces exposa les empreses actuals a la pèrdua d’informació confidencial,

a un impacte negatiu sobre la marca pròpia o a la incapacitat de desenvolupar l’activitat empresarial i a la vulneració de

lleis específiques com el nou reglament de protecció de dades, l’incompliment del qual comporta sancions severes

Font: Mapeig Indústria 4.0 i Palo Alto Netw orks
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Importància de la ciberseguretat per a la indústria

Font: Mapeig Indústria 4.0 i Palo Alto Netw orks

Notícies de premsa i Raconteur.net

PRINCIPALS IMPACTES NEGATIUS D’UN

CIBERATAC PER A LES EMPRESES:

El 40 % dels ciberatacs 

causen la interrupció de les 

operacions i la facturació

Un 39 %, pèrdua 

d’informació 

confidencial

El 32 % té un impacte 

negatiu sobre la qualitat 

dels productes

El 29 % dels ciberatacs 

causa danys a la 

propietat física

I el 22 %, danys en la 

vida humana

EXEMPLES MÉS HABITUALS DE VIES DE MONETITZACIÓ 

QUE UTILITZEN ELS CIBERCRIMINALS:

• Clonació de targetes de crèdit

• Transferències bancàries

• Frau en assegurances o serveis mèdics

• Suplantació d’identitat a la xarxa per fins comercials

• Crime As A Service / Pay per Installs (PPI)

• Robatori de criptomonedes

• Venda d’informació a terceres parts: propietat intel·lectual i informació 

confidencial

EL CIBERCRIM ESTÀ EN EXPANSIÓ:

• El cost mundial dels danys produïts pel cibercrim costarà al món 6 bilions de dòlars americans el 2017, molt per sobre dels 3

bilions comptabilitzats el 2016.

• El 49 % dels directius espanyols reconeix que a les seves empreses manca una estratègia integral en ciberseguretat.

• Les empreses es veuen obligades a parar les seves operacions una mitjana de 17 hores a l’any a causa de ciberatacs.

• Durant el 2017, un 29,4 % dels equips d’usuari van patir un ciberatac almenys una vegada.
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2. Principals magnituds mundials 
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Empreses líders mundials en ciberseguretat

Font: Cybersecurity Ventures

Nota: L’ús d’aquestes marques és merament informatiu. Les marques esmentades en el present informe pertanyen als seus respectius titulars i, en cap cas
són titularitat d’ACCIÓ. Aquesta és una representació il·lustrativa parcial de les principals empreses que formen part de l’ecosistema del sector de la
ciberseguretat a Catalunya, però hi pot haver altres empreses que no hagin estat incorporades a l’estudi.
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Mercat mundial de la ciberseguretat

DADES PROSPECTIVESDIMENSIÓ DEL MERCAT ACTUAL

L’any 2004 el mercat global de la ciberseguretat

estava valorat en 3.500 M US$. L’any 2017 va tancar

assolint la xifra dels 86.400 M US$, la qual cosa

suposa un creixement anual d’entre el 12 % i el 15 %.

El 2018 s’espera un creixement de fins als 93.000 M

US$.

Aquest mercat, però, està concentrat en molts pocs

països, especialment als EUA. I, en el cas d’Europa,

especialment al Regne Unit.

2018

93.000M

2017

86.400M

2004

3.500M

12 % - 15 % 7 %

La ciberseguretat està en expansió

Es preveu que la despesa acumulada global en

ciberseguretat en el període 2017-2021 pugi a 1 bilió de

dòlars americans (USD 1·1012).

Com a dada significativa, només en entrenament i

conscienciació dels usuaris i col·laboradors per reconèixer i

defensar-se contra ciberatacs (awareness) es preveu que la

despesa global al 2027 serà de 10.000 M US$.

Cal dir, però, que les dades sobre el que es gasten les

empreses en ciberseguretat són cada vegada més difícils de

rastrejar perquè es tracta d’informació sensible.

Font: Estadística Gartner / ACCIÓ / Cybersecurity Ventures 
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Regions i hubs de rellevància al món

El mercat de la ciberseguretat està concentrat en molts pocs països, especialment als EUA, amb diferents pols

d’atracció com Silicon Valley (24 % share mundial), la regió nord-est que inclou Nova Anglaterra, Nova York i Nova Jersey

(15 %) i Washington (10 %). Fora dels EUA, destaca el Regne Unit, que concentra el 5 % del sector (32 % de les

empreses europees), i Israel, amb un 7 %.

Nombre de hubs dedicats a la ciberseguretat

Font: Cybersecurity Ventures



La ciberseguretat a Catalunya | Píndola tecnològica Setembre 2018   | 11

Estratègia i Intel·ligència Competitiva

3. La ciberseguretat a Catalunya
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Principals conclusions el mapeig

352 empreses El 95 % de les empreses 

són PIMES

El 41,5 % de les empreses 

facturen més d’un milió 

d’euros i el 49 % factura 

menys de 500.000 €

5.898 treballadors vinculats 

a la ciberseguretat

El 6,5 % de les empreses tenen 

filials a l’estranger 

El 35 % les empreses són 

exportadores

La ciberseguretat

a Catalunya

La ciberseguretat representa un 

0,36 % del PIB català

El 37,5 % de les empreses té 

menys de 10 anys

Font: Elaboració pròpia a partir d’Orbis, INCIBE, directoris d’ACCIÓ i Barcelona&Catalonia Start-up hub. Per les dades de facturació i treballadors s’han fet estimacions partint de les 

línies de negoci de les empreses. 

Facturació de 806 M d’€ 

directament vinculats a la 

ciberseguretat



La ciberseguretat a Catalunya | Píndola tecnològica Setembre 2018   | 13

Estratègia i Intel·ligència Competitiva

Ecosistema de la ciberseguretat a Catalunya

START-UPS

Font: ACCIÓ, Barcelona & Catalonia Start-up Hub

Nota: L’ús d’aquestes marques és merament informatiu. Les marques esmentades en el present informe pertanyen als seus respectius titulars i, en cap cas són titularitat d’ACCIÓ. Aquesta és una representació

il·lustrativa parcial de les principals empreses que formen part de l ’ecosistema del sector de la ciberseguretata Catalunya, però hi pot haver altres empreses que no hagin estat incorporades a l ’estudi.

Administració pública Associacions i 
col·legis professionals

Parcs 
tecnològics

CSIRT/CERT

EMPRESES

Centres tecnològics i de recerca

Entitats UE/SP

Proveïdors de coneixement
(grups i instituts de recerca)

Vivers 
empreses

Transferència 
tecnològica

*Il·lustratiu parcial

Universitats
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4. Tendències i aplicacions per 

sectors de demanda
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Principals tendències en ciberseguretat

En el marc d’una societat globalitzada, cada vegada

més digital i connectada, la generació massiva de dades

marca el paradigma de societat actual.

Font: Elaboració pròpia / Mapeig Indústria 4.0 / Business Achievers

Segons un estudi de Business Insights elaborat per la Universitat de Barcelona i la consultora EY, el 60 % de les empreses

catalanes invertiran en ciberseguretat. De la mateixa manera, el 83 % de les empreses admeten que estan immerses en

processos de transformació digital. La ciberseguretat encapçala les preferències de les empreses catalanes dins els seus

processos de transformació digital.

Les tendències en ciberseguretat es 
fonamenten en l’impacte que tenen les 

TIC en la societat actual

Una nova generació de 

components i sistemes: 

Internet of things

La digitalització de la 

indústria, sensorització, 

robòtica i intel·ligència, en 

el concepte Indústria 4.0

Tecnologies facil itadores a 

través de la innovació en 

fotònica (quàntica) i 

nanoelectrònica

Apoderament de les 

dades: big data i 

intel·ligència artificial

Internet del futur: la nova 

arquitectura de xarxa 5G, 

el cloud i  fog computing i  

els serveis crítics

Computació avançada i

Cloud Computing

Pel que fa al sector industrial, les ciberamenaces són una

tendència en augment arreu del món, que afecta totes les

indústries. Els mateixos avenços tecnològics que han impulsat la

productivitat i l’eficiència dels negocis són els que han fet les

organitzacions vulnerables als ciberatacs.

Els factors que motiven aquest creixement tan gran del mercat de

la ciberseguretat són els següents:

La complexitat de les 

amenaces augmenta 

ràpidament i de manera 

constant.

Les cadenes de producció 

cada vegada estan més 

interconnectades. El desplegament de 

sistemes ciberfísics en la 

producció, susceptibles als 

atacs cibernètics.

Els processos de 

digitalització i  migració 

online penetren cada 

vegada més en les 

empreses i institucions

Les tendències industrials que 
requereixen ciberseguretat

Un nou sistema de computació i encriptació 

més segur, el quantum security

Hi ha una tendència cap a 

una major obertura i 

accés a la informació de 

les empreses.
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Font: INCIBE

Aplicacions per sector de demanda (I)

Mobilitat Transport i Comunicacions: Cotxes intel·ligents, aviació, satèl·lits

Protecció de vehicles 

autònoms i connectats

Seguretat i protecció de 

vehicles aeris no 

tripulats: drons

Protecció de sistemes de 

comunicació satèl·lit

Indústria i medi ambient Indústria: Smart Grids, Indústria 4.0, Infr. crítiques, Utilities

Sistemes ciber-

resilients per a 

infraestructures crítiques

Ciberseguretat en 

sistemes de control 

industrial: ICS/SCADA

Protecció de les xarxes 

industrials 

intel·ligents i Smart Grids

Serveis financers Finances i Assegurances: Banca online, FinTech

Big Data Analytics: 

detecció de frau en banca 

i assegurances

Gestió d’informació 

d’actes de seguretat 

(SIEM)

Seguretat en els serveis 

FinTech

Salut Sanitat i Farmàcia: eHealth, Farmàcia

Protecció de dispositius 

mèdics connectats

Encriptació per a  

recerca mèdica i 

farmacèutica

Emmagatzematge segur de 

dades mèdiques
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Font: INCIBE

Aplicacions per sector de demanda (II)

Govern AP: e-government, defensa i participació

Distribució de 

ciberintel·ligència

Simulació d’incidents i 

ciberexercicis

Educació Formació: formació en seguretat, ocupació, e-learning

Cibereducació i laboratoris de 

ciberseguretat

TIC Digitalització: Internet of Things, Cloud Computing, serveis de seguretat

Serveis de seguretat en el 

núvol

Encriptació en temps 

real
Encriptació homomòrfica

Hacking ètic
Certificació de 

confiança digitalInternet of Things
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