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La ciberseguretat a Catalunya: informe tecnològic

ACCIÓ

Generalitat de Catalunya

Els continguts d’aquest document estan subjectes a una llicència Creative Commons. Si no s'indica el contrari, 

se’n permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se’n citi l’autor, no se’n faci un ús 

comercial i no se’n distribueixin obres derivades. Podeu consultar un resum dels termes de la llicència a:

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

L’ús de marques i logotips en aquest informe és merament informatiu. Les marques i logotips esmentats

pertanyen als seus respectius titulars i en cap cas són titularitat d’ACCIÓ. Aquesta és una representació

il·lustrativa parcial de les empreses, organitzacions i entitats que formen part de l’ecosistema de la ciberseguretat.

Poden haver-hi empreses, organitzacions i entitats que no han estat incloses en l’estudi.

Realització

Barcelona, desembre de 2020

Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva d’ACCIÓ

Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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Diana de tendències tecnològiques

DIGITAL

o Realitat virtual i 

realitat augmentada

o Intel·ligència artificial

o Internet de les coses

o DLT i blockchain

o Impressió 3D

o Nanotecnologia i nous 

materials

o Robòtica

o Ciències quàntiques i 

fotònica

FÍSIC

o Neurociència

o Disseny avançat de 

medicaments

o Ciències òmiques

o Biotecnologia i biologia 

sintètica

BIOLÒGIC

o Dades massives 

(Big Data)

o Connectivitat – 5G

o Ciberseguretat

TRANSVERSALS

HIBRIDACIÓ DE 
TECNOLOGIES

o Drons

o Vehicle connectat

o New Space

Aquest estudi forma part d’una col·lecció d’informes sobre

les diferents tecnologies disruptives detectades a la Diana

de tendències tecnològiques d’ACCIÓ (2018), que es preveu

que tindran un gran impacte en la societat i el teixit productiu

català durant els pròxims anys.

*En blau, informes publicats

fina a l’1 de desembre de

2020. En vermell, pendents de

publicació.
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1. Definició de 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 o integritat.

EN QUÈ CONSISTEIX?

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

garantir la seguretat, la privacitat i la protecció del coneixement. Per tant, és crucial comptar amb unes comunicacions

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

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

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

efectiva.

QUINA IMPORTÀNCIA TÉ?

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

internament mitjançant sistemes informàtics per gestionar les dades i 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 en la marca pròpia, 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: mapatge Industria 4.0 i Palo Alto Networks.
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Font: 2020 Cybersecurity Outlook Report, VMWare Carbon Black; 

2019 Official Annual Cybercrime Report, Cybersecurity Ventures.

EL CIBERCRIM ESTÀ EN EXPANSIÓ:

Es calcula que l’any 2021 cada 11 segons hi haurà un ciberatac a nivell mundial. Aquesta dada ha augmentat

significativament els últims anys: el 2016 la mitjana era de 40 segons.

Cybersecurity Ventures estima que el cibercrim tindrà, l’any 2021, un cost global de 6.000 milions de dòlars anuals,

la qual cosa representa un 1 % del PIB mundial.

El 99 % de les empreses espanyoles admet haver patit un ciberatac durant el 2020, amb una mitjana de cinc

ciberatacs rebuts per empresa. El 43 % d’aquests atacs van dirigits a pimes.

El 79 % d’empreses a nivell mundial afirma que trobar el talent adequat en matèria de ciberseguretat és «molt difícil»

o «extremadament difícil», una mitjana més elevada que en les mateixes categories per trobar talent en TIC (70 %).

El sector públic, el de l’energia i la indústria manufacturera han estat els sectors que més ciberatacs han rebut

en el darrer any. Un altre sector que ha patit l’atac de hackers arran de la pandèmia ha estat el de proveïdors de

salut.

PRINCIPALS IMPACTES NEGATIUS D’UN CIBERATAC PER A LES EMPRESES:

El 45 % dels atacs a Espanya 

provoquen danys per valor de més 

de 400.000 €. El cost mitjà d’un atac 

a una pime és de 35.000 €.

L’any passat, el 45 % de les 

empreses va haver de gestionar 

una interrupció de més de 5 hores 

a causa d’un ciberatac.

El 18 % dels atacs a la seguretat 

han provocat que més de la meitat 

dels sistemes de l’empresa es 

vegin afectats.

Impacte dels ciberatacs 
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PRINCIPALS MOTIUS DARRERE DELS CIBERATACS:

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 amb finalitat comercial

• Crime as a Service (CaaS) / Pay Per Installs (PPI)

• Robatori de criptomonedes

• Venda d’informació a terceres parts:

o Propietat intel·lectual

o Informació confidencial

41 % 

Segrest 

d’informació

27 %

Amenaça 

interna

26 % 

Polític

26 %

Competició

24 %

Ciberguerra
20 %

Usuaris 

indignats

11 %

Desconegut

Font: Raconteur.net.

Qui hi ha al darrere del cibercrim?



La ciberseguretat a Catalunya | Píndola tecnològica Desembre de 2020 | 9

Convergència amb 

altres tecnologies 

Imatge 

Reducció 

de despeses

Tecnologia 

facilitadora

Oportunitat 

de negoci

Transversalitat

Font: ACCIÓ

Importància de la ciberseguretat per a la indústria

Un atac important pot afectar 

de manera considerable la 

imatge i la reputació de 

l’empresa.

La implantació de bones mesures 

de ciberseguretat per a evitar 

vulnerabilitats pot suposar un 

estalvi de despeses per 

disminució del nombre d’hores 

d’aturades i reinicis de sistemes, 

reparació de dispositius, fuites de 

dades que poden exposar 

informació privada o sensible i 

repercussions legals.

La ciberseguretat pot contribuir al ple desenvolupament d’altres 

tecnologies innovadores com la IoT, el vehicle connectat, la 

indústria 4.0, la salut digital o el comerç electrònic.

Un entorn cada vegada més 

connectat permet generar noves 

empreses que desenvolupen 

tecnologies per a determinats 

tipus d’atacs, nous models de 

negoci basats en l’estudi de 

vulnerabilitats. Oportunitats per 

a startups, transformació 

d’empreses i creació de llocs de 

treball.

La ciberseguretat afecta molts 

àmbits, des de governs i 

infraestructures fins a serveis 

financers, smart cities, 

processos productius i sistemes 

de salut.
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2. Principals magnituds mundials
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Mercat mundial de la ciberseguretat

DIMENSIÓ DEL MERCAT ACTUAL I DADES PROSPECTIVES

Les àrees que més creixen el 2020 són la seguretat en el

núvol (+33,3 % respecte 2019), les solucions de seguretat

de les dades (+7,2 %) i la seguretat de les aplicacions

(+6,2 %).

Una enquesta entre líders en TI indica que la ciberseguretat

és la prioritat en els nous projectes. El 71 % de les

empreses preveu augmentar el pressupost en

ciberseguretat, que creixerà un 11 % en empreses grans i

un 12 % en pimes.

El mercat de la ciberseguretat està altament concentrat als

EUA. Pel que fa a la resta de països, destaquen Israel, el

Regne Unit i el Canadà.

Font: estadística de Gartner/ACCIÓ/Cybersecurity Ventures/Orbis Research/PWC/Help Net Security/Kaspersky. 

Gartner estima que la despesa mundial en productes i serveis

de ciberseguretat arribarà a 123.800 milions de dòlars a

finals de 2020, amb un creixement del 2,4 % respecte del

2019. Aquesta evolució es troba lluny de les previsions de

creixement del 8,7 % previst a inicis de 2020.

Tot i la frenada que prediu Gartner, el 79 % de les empreses

preveu un augment en la despesa en ciberseguretat a curt

termini, atès que 3 de cada 4 empreses esperen un

augment dels ciberatacs.

La despesa en ciberseguretat augmentarà per la

importància creixent de la digitalització empresarial fruit de

l’impacte de la COVID-19. Segons Orbis Research, el mercat

de ciberseguretat tindrà un valor d’uns 164.000 milions de

dòlars el 2024.
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Principals hubs de desenvolupament de la ciberseguretat al món el 2018:

Distribució d'empreses líders en ciberseguretat

15

40

127
72

58
26

19 18

14

65
373

60

Àsia-Pacífic

Europa

Amèrica del 

Nord

Nota: Les empreses líders en ciberseguretat són les 500 principals empreses seleccionades per Cybersecurity Ventures.

1

1

Amèrica Central

Àfrica

Font: Cybersecurity Ventures.
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Productes i serveis de 
ciberseguretat

Formació i sensibilització de 
ciberseguretat i simulació 

d’atacs de phishing
Productes i serveis de 

ciberseguretat
Solucions de defensa, govern 

civil i ciberseguretat Productes i serveis de TI

Productes i serveis de TI Productes i serveis de TI
Serveis de computació en 

núvol
Productes i serveis de 

ciberseguretat
Tecnologies aeroespacials, 

defensa i seguretat

Productes i serveis de 
ciberseguretat

Productes i serveis de 
ciberseguretat

Productes i serveis de 
ciberseguretat

Tecnologies aeroespacials, 
defensa i seguretat

Consultoria, analítica, 
enginyeria i solucions de TI

Productes i serveis de 
ciberseguretat

Productes i serveis de 
ciberseguretat

Productes i serveis de 
ciberseguretat

Productes per a la cerca, 
monitoratge i anàlisi de dades 

massives
Productes i serveis de 

ciberseguretat

Nota: L’ús d’aquestes marques és merament informatiu. Les marques esmentades en aquest informe pertanyen als seus respectius titulars i en cap cas són titularitat d’ACCIÓ.

Empreses líders mundials en ciberseguretat

Font: Cybersecurity Ventures, 2019.
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Unicorns líders mundials en ciberseguretat

Font: INCIBE i Smart Catalonia.

Software/security software: Tanium ofereix una

plataforma per a la gestió i seguretat dels punts

finals.

Internet/Internet software/monitoring & security:

Cloudflare treballa per accelerar i protegir les

propietats en línia, des de llocs web fins a serveis

SaaS.

Internet/Internet software/monitoring & security:

Kaseya permet als clients administrar, assegurar i

donar suport de TI.

Internet/Internet software/monitoring & security:

4Paradigm permet a les empreses detectar fraus,

millorar l'eficiència, reduir el risc i comercialitzar

amb els clients.

Internet/Int. software/monitoring & security:

Treballa per gestionar el risc d'atacs cibernètics

mitjançant l'ús d'IA per detectar comportaments

anormals en les organitzacions.

Mobile & tel. /mobile software/security: Lookout

ajuda els seus clients a protegir els dispositius

mòbils contra aplicacions, dispositius i amenaces a

la xarxa.

Internet/Internet software/monitoring & security:

QI-ANXIN proporciona seguretat de dades

massives, contingut, punt final i perímetre per a

clients en el govern, empreses i d'altres.

Internet/Int. software/monitoring & security:

llumio ajuda les organitzacions a superar els reptes

del centre de dades i la seguretat en núvol en evitar

la propagació d'amenaces cibernètiques.

Internet/Int. software/monitoring & security:

Tongdun Technology ofereix serveis de control de

riscos antirobatori i antifrau a clients en indústries

com els serveis financers.

Internet/Int. software/monitoring & security:

Auth0 ofereix un sistema d’inici de sessió segur per

tal que les empreses autentifiquin la identitat dels

empleats per a aplicacions web, mòbils i d'IoT.

Internet software/BI/Analytics mgmt.: Netskope

ofereix una plataforma perquè les empreses es

protegeixin contra les amenaces a les dades en

aplicacions i les infraestructures en el núvol.

Internet/Int. software/monitoring & security:

Ajuda les empreses a gestionar el problema de les

tàctiques d’enginyeria social.

Internet software/data storage: Druva és una

empresa SaaS que ofereix gestió de dades en

núvol i protecció basada en AWS.
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Principals inversors mundials

Font: CB Insights, PitchBook.

Accel

Kleiner Perkins

NEA

Bessemer Venture Partners

Intel Capital

GV

Andressen Horowitz

Norwest Venture Partners

Forged Capital

Paladin Capital Group
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Patents de ciberseguretat al món

Font: ACCIÓ a partir de Lens.org i Frost & Sullivan.

Principals sol·licitants de patents

o En els darrers anys, el nombre de patents atorgades en l'àmbit de la

ciberseguretat ha augmentat una mitjana del 20 % anual des de 2015.

Aquest increment de les patents registrades reflecteix clarament un

augment global quant a R+D i seguretat.

o La tecnologia amb una presència més important en el sector és la de

Data security, amb un 20,81 % del total de patents, seguida de Network

security, amb un 15,47 %, i Mobile security, amb un 12,59 %.

o Els Estats Units és el principal sol·licitant de patents de ciberseguretat.
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3. Tendències en ciberseguretat i impacte 

en els ODS
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Transformació digital

Tensió geopolíticaTeletreball

Desinformació

El teletreball ha esdevingut clau per a garantir la 

continuïtat de l’activitat econòmica durant les 

restriccions de mobilitat, i moltes empreses han hagut 

d’adaptar-s’hi acceleradament. Això ha implicat una 

sobtada proliferació de connexions VPN, de ports RDP 

oberts o d’aplicacions de videoconferència i, per tant, 

ha augmentat la superfície d’atac cibernètic.

Cibercrim

La pandèmia ha actuat com a accelerador de la 

transformació digital. En el teixit empresarial, l’augment 

del comerç electrònic i el teletreball en són un exemple. 

El sector públic ha hagut de garantir l’atenció a la 

població i incorporar nous mitjans cibernètics: impartició 

d’educació, repartiment d'ajudes econòmiques, 

monitoratge i seguiment de pacients a distància...

La ciutadania ha vist restringida la seva mobilitat i, 

especialment durant els llargs mesos de confinament, 

s’ha bolcat a fer un ús intensiu d’Internet. La xarxa ha 

estat el refugi per cercar informació sobre la      COVID-

19, realitzar compres a distància, dur a terme l'operativa 

bancària, relacionar-se i accedir a continguts d’oci. El 

ciutadà està més connectat que mai.

Internet i les xarxes socials s’han omplert 

d’especulacions intencionades sobre la procedència de 

la malaltia. Així mateix, a causa de la cursa frenètica 

per a aconseguir una vacuna o un tractament eficaç per 

a la COVID-19, diferents estats s’han vist immersos en 

una espiral d’acusacions mútues de ciberespionatge 

contra hospitals, laboratoris i centres de recerca.

Tot allò relacionat amb la COVID-19 ha estat el centre 

d’atenció del món. En aquest context, les notícies falses 

sobre la malaltia han corregut com la pólvora per 

Internet i les xarxes socials, sovint amb l’objectiu 

d’atraure víctimes en fraus. Ja al principi de la 

pandèmia, l’ONU va alertar que l’enemic comú no 

només era la COVID-19, també era la infodèmia.

Algunes de les activitats tradicionals del cibercrim s’han 

vist afectades per les restriccions de mobilitat i l’aturada 

en l’activitat econòmica. Ara bé, la situació generada 

per la COVID-19 també ha ofert múltiples possibilitats: 

els ciberdelinqüents s’han centrat en capitalitzar la por i 

la confusió amb campanyes massives de frau, phishing

i atacs a la nova infraestructura IT del teletreball.

La pandèmia de la COVID-19 ha afectat decisivament la realitat de la ciutadania, els sectors privat i públic, i el cibercrim

mateix, i ha creat un context propici per als incidents de ciberseguretat.

L’FBI va estimar un augment del 400 % dels ciberatacs a partir de la pandèmia, al mateix temps que Proofpoint alertava que

el 80 % del total dels atacs cibernètics tenien una temàtica relacionada amb el coronavirus

Ciutadania 

connectada

L’impacte de la COVID-19 en la ciberseguretat (I)

IMPACTE I CONSEQÜÈNCIES DE LA PANDÈMIA

Font: Elaboració pròpia.
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Els ciberatacs han augmentat exponencialment 

el 2020, i el 51 % d’aquests ciberatacs es deuen 

a l’augment del teletreball. Més de la meitat de 

les organitzacions no estaven preparades per a 

la digitalització que ha calgut per a implementar 

el teletreball.

Les companyies d’assegurances han 

incrementat un 41 % el nombre de 

contractacions de pòlisses, les quals posen el 

focus en la protecció de la securització dels 

sistemes. 

El confinament decretat en molts països a causa 

de la COVID-19 ha fet que augmentés de 

manera considerable el teletreball, l’ús de les 

videoconferències i el consum i l’oci en línia, i 

això ha fet créixer la conscienciació del risc 

cibernètic a nivell empresarial i social.

La principal mesura de seguretat implementada 

ha estat el desplegament i l’ús de connexions 

VPN (+36 %), tot i que en alguns casos han 

resultat ser deficients o no segures.

Els atacs causats per programari maliciós 

(malware)van augmentar un 30.000 % durant 

l’estat d’alarma i s’han registrat més de 120.000

dominis falsos amb informació fraudulenta sobre la 

COVID-19.

36 % 26 % 18 % 20 %

Incidents més freqüents arran de la COVID-19 

Malware. Programari maliciós Frau enginyeria social Robatori de dades Altres

Font: 2020 Estudio anual de AON sobre la ciberseguridad y la gestión del riesgo ciber, AON.

L’impacte de la COVID-19 en la ciberseguretat (II)

LA CIBERSEGURETAT DURANT LA PANDÈMIA EN XIFRES
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Gen'20 Feb'20 Mar'20 Abr'20 Mai'20 Ago'20Jun'20 Jul'20

Jul’19 Ago’19 Set’19 Oct ’19 Nov’19 Des ’19

Set'20 Oct'20 Nov'20 ...

Atacs de ransomware amb doble extorsió

Frau aprofitant les necessitats per la COVID-19

Venda de credencials

A partir de la declaració de pandèmia, el cibercrim ha aprofitat el

desconcert per llençar campanyes de frau amb l’objectiu d’aprofitar

les noves necessitats, amb la venda fraudulenta de material sanitari,

la suplantació dels destinataris de les ajudes governamentals...

Els atacs de ransomware aprofiten les escletxes en infraestructura TI

de les organitzacions per facilitar el teletreball i guanyen efectivitat

amb la tècnica de la doble extorsió: requerir un rescat per desxifrar

els sistemes d’informació i per evitar la publicació de les dades.

Durant el 2020 el nombre de dades personals robades ha davallat

respecte al 2019. En canvi, les credencials d’accés als sistemes

d’informació corporatius estan sent molt demandades a la dark web i

el seu preu pot ser molt elevat en funció de l’empresa afectada.

L’impacte de la COVID-19 en la ciberseguretat (III)

ESDEVENIMENTS MÉS RELLEVANTS DEL SEGON SEMESTRE DE 2019 I EL 2020

Font: elaboració pròpia.
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Catalunya és una regió tecnològicament capdavantera 

en un món on la ciberseguretat esdevé un valor diferencial a l’alça.

Big Data i 

intel·ligència 

artificial
Blockchain 5G Teletreball Indústria 4.0 Salut digital

Computació 

al núvol

Autenticació 

biomètrica o 

multifactor

Potencia la 

capacitat de 

prevenció i detecció 

d'Advanced 

Persistent Threats

(APT).

Aporta integritat de 

les dades i alta 

disponibilitat.

Possibilita la 

connectivitat segura 

d’un alt nombre de  

dispositius i 

comunicacions 

crítiques.

En condicions 

cibesegures, és 

imprescindible per a

garantir la continuïtat 

de l’activitat 

econòmica.

Comporta la 

irrupció dels 

ciberriscos al sector 

industrial.

La ciberseguretat i 

la privacitat són 

elements clau en 

l’atenció sanitària i 

la supervisió dels 

malalts.

Suposa delegar la 

seguretat de dades 

i sistemes propis al 

núvol.

Assegura l’accés a 

dispositius, serveis 

i/o zones 

restringides.

Principals tendències en ciberseguretat (I)
TECNOLOGIES

Segons The Financial Times en el seu informe Tech Cities of The Future for 2020/21, Catalunya té la segona millor estratègia d’Europa per

captar inversions en l’àmbit tecnològic. Barcelona se situa vuitena de tota Europa i primera del sud d’Europa com a ciutat tecnològica del futur.

La inversió en TI a Europa ha baixat del 2019 al 2020: ha passat d’1,2 a 1,1 milions entre pimes, i de 74,1 milions a 54,3 milions entre grans

empreses, segons Kaspersky. No obstant això, les inversions en ciberseguretat en el pressupost general de TI han passat del 23 % al 26 %

entre les pimes, i del 26 % al 29 % entre les grans empreses.

Font: Elaboració pròpia.
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*: Càlcul obtingut a partir de l’extrapolació de les dades de l’ISC2.

Màster en Tècniques 

de Seguretat 

Informàtica. 

Ciberseguretat

Màster Universitari en 

Enginyeria Informàtica: 

seguretat Informàtica i 

sistemes Intel·ligents

Màster en Seguretat 

de la Informació 

Empresarial

Màster Universitari en 

Seguretat de les Tecnologies 

de la informació i de les 

comunicacions

Màster 

Cybersecurity

Management

Màster en 

Ciberseguretat

Màster en 

Ciberseguretat
Curs de postgrau 

ciberseguretat

ES NECESSITEN

PROFESSIONALS A 

CATALUNYA*

~4000
ELS ESTUDIS 

POSTUNIVERSITARIS APORTEN

NOUS PROFESSIONALS / ANY A 

CATALUNYA

~120
?

??
?

Els coneixements de ciberseguretat que avui en dia

requereixen les empreses s’han d’obtenir principalment a través

d’estudis postuniversitaris, certificacions i experiència

laboral. A Catalunya hi ha 8 titulacions.

A Catalunya, 11 centres imparteixen el cicle formatiu de grau

superior en Administració de sistemes informàtics en xarxa, perfil

professional en ciberseguretat. Recentment, el Govern espanyol

ha aprovat quatre nous títols de FP de grau superior de

Ciberseguretat.

GESTIÓ DEL TALENT EN CIBERSEGURETAT

Principals tendències en ciberseguretat (II)

Segons l’ISC2, la falta de professionals de la ciberseguretat

arriba a 4 milions a tot al món i el forat és de 291.000 tan

sols a Europa. Segons l’Associació de Seguretat de Sistemes

d’Informació (ISSA) i l’empresa d'anàlisi Enterprise Strategy

Group (ESG), el 74 % de les empreses no tenen cobertes les

necessitats en seguretat cibernètica.

Segons l’enquesta de població activa, el sector TIC ja ocupa

128.700 persones a Catalunya, el 3,9 % de la població

ocupada del país.

La demanda de professionals de ciberseguretat a Catalunya

pràcticament s’ha doblat. Segons Experis IT, a Barcelona, és

on millor es recompensa el talent amb sous de 47.000 euros

de mitjana, un 76 % superiors al sou mitjà interprofessional

de l’Estat.

Font: Elaboració pròpia.
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Ransomware

evolucionat

Cibercrim organitzat 

i global

Atacs a la cadena de 

subministrament

Amenaça interna

DDoS

Desinformació

Els atacs de de ransomware contra les organitzacions 

inclouran habitualment la doble extorsió: es requerirà rescat 

per al desxifrat dels sistemes i per evitar la filtració de dades. 

S’explotaran les debilitats creades en la infraestructura per 

permetre el teletreball i els accessos remots. 

S’intensificarà la col·laboració entre grups criminals que 

s’especialitzaran en les diferents tasques delictives d’un atac: 

programació i distribució de malware, robatori de credencials, 

cobrament del rescat, blanqueig, etc. El cibercrim no té 

fronteres.

La transformació digital i la connectivitat estrenyen vincles 

entre empreses. Els cibercriminals atacaran un element de la 

cadena de subministrament amb l’objectiu d’afectar els seus 

clients o proveïdors. El sector sanitari, cada cop més 

connectat, serà dels més afectats amb atacs als proveïdors.

La precarietat laboral, causada pels comiats i les reduccions 

salarials arran de la crisi econòmica de la pandèmia, afavorirà 

els atacs interns per venjar-se o lucrar-se. Grups 

cibercriminals aprofitaran la situació per a oferir quantitats de 

diners a treballadors perquè realitzin atacs interns.

Arran de la transformació digital, cada dia creix el nombre de 

dispositius amb connectivitat i, per tant, sorgiran botnets més 

grans. Els atacs de DDoS protagonitzaran incidents gràcies a 

la seva creixent amplada de banda i complexitat tècnica que 

utilitzaran per aconseguir saturar els sistemes d’informació.

La desinformació ha esdevingut un dels majors problemes 

derivats de la COVID-19. Els governs dels Estats, amb la 

col·laboració d’empreses tecnològiques i les xarxes socials, 

activaran noves lleis i mecanismes de control per combatre la 

difusió de notícies falses.

Geopolítica

«Sector» de la 

ciberseguretat

La carrera per la cura de la COVID-19 i la situació econòmica 

mundial agreujaran les tensions geopolítiques d’un món cada 

cop més polaritzat. Les acusacions constants de 

ciberespionatge i campanyes de desinformació entre els 

Estats seran la prova d’un autèntic conflicte al ciberespai. 

La ciberseguretat esdevé un «sector» a l’alça pel seu 

creixement i projecció. La transformació digital, l’augment del 

teletreball i les ciberamenaces impulsaran l’augment del 

pressupost de les empreses en ciberseguretat. La manca de 

professionals de ciberseguretat continuarà sent el problema.

Principals tendències en ciberseguretat (III)
8 PROSPECTIVES DE CIBERSEGURETAT PER AL 2021

Font: Elaboració pròpia.

https://www.iconfinder.com/icons/394194/overflow_stack_stackoverflow_icon
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La ciberseguretat i els

Font: ACCIÓ a partir de Nacions Unides.

Producció i consum 

responsables

Reforçar la ciberseguretat és 

millorar el funcionament de la 

societat, protegir la privacitat 

dels ciutadans, reduir el frau i 

minimitzar els riscos 

ambientals derivats dels 

ciberatacs.

Ciutats i comunitats

sostenibles

El desenvolupament de 

conceptes com les smart 

cities, la sostenibilitat urbana, 

la gestió intel·ligent de les 

xarxes elèctriques o la 

revolució en mobilitat només 

serà possible per complet si es 

té en compte la ciberseguretat.

Ciberseguretat, protecció de 

les dades i ciberresistència a 

les ciutats intel·ligents i 

sostenibles.

Salut i benestar

Protecció de dades i privacitat dels pacients i 

compartició anonimitzada per a la recerca de 

vacunes i tractaments. 

Desplegament de dispositius mèdics 

interconnectats que comparteixin informació del 

pacient amb total seguretat i fiabilitat per garantir 

la monitorització i el tractament a distància.

Treball decent i 

creixement econòmic

La construcció d’un sistema 

econòmic global més segur i 

fiable passa per desenvolupar 

processos, protocols i 

estàndards. Això contribueix a 

desenvolupar un ecosistema 

empresarial en què tots els 

elements de la cadena (socis, 

proveïdors, i clients) puguin 

confiar entre si i en les 

tecnologies de comerç en línia.

Indústria, innovació i 

infraestructura

Protecció de tot el procés de 

digitalització, els entorns 

industrials i les infraestructures

crítiques amb la corresponent 

diagnosi d’adequació i 

compliment.

Ciberseguretat en el 

desenvolupament de noves 

tecnologies per al 

desenvolupament de la 

indústria 4.0 i la proliferació de 

la Internet de les coses (IoT).

Educació de qualitat

Garanties per a una educació a distància de 

qualitat accessible per al conjunt de la ciutadania 

en condicions de seguretat, mitjançant eines 

informàtiques netes de programari maliciós i sota 

unes condicions de privacitat i llibertat. 

L’accés a informació ha de garantir que les fonts 

siguin fiables i íntegres. 
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4. Aplicacions prospectives per sector de 

demanda
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Govern

Els organismes i administracions públics s’han sostingut 

en els serveis en línia per donar resposta a la ciutadania 

durant les restriccions de la pandèmia. Calen garanties 

per garantir l’activitat de l’Administració Pública i la 

resolució de les vulnerabilitats en els sistemes 

d’informació corresponents.. 

Salut

El sector sanitari està sota estrès per atendre l’allau de 

pacients de COVID-19 i la continuïtat de la seva activitat 

és cabdal. La ciberseguretat ha de protegir els sistemes 

d’informació d’atacs de ransomware, garantir la 

seguretat dels dispositius mèdics interconnectats i 

protegir les dades sensibles dels pacients.

Assegurances

La creixent activitat del cibercrim lligada a la creixent 

digitalització motivada per la crisi de la COVID-19 han 

promogut l’augment de la demanda de pòlisses 

d’assegurança.

Smart-city

Les ciutats incorporen noves tecnologies per a la seva 

gestió, optimitzar recursos, estalviar i proporcionar 

millors serveis. Han esdevingut “intel·ligents”, però es 

necessita integrar la ciberseguretat en el disseny de les 

smart cities com element estratègic per a evitar 

vulnerabilitats o interrupcions en els serveis.

Xarxes socials i oci

Les xarxes socials són una de les eines més utilitzades 

a dia d’avui i s’han convertit en un espai utilitzat per al 

frau i la desinformació. Cal garantir la confidencialitat de 

les dades dels usuaris i la fiabilitat de la informació 

difosa públicament.

Indústria

El sector industrial sosté grans quantitats d’informació 

confidencial, com dades de patents i propietat 

intel·lectual. Cal protegir els dispositius i les xarxes que 

conformen les smart grids, la Indústria 4.0, les 

infraestructures crítiques i els serveis essencials, 

especialment del sector energètic. 

Serveis financers

La indústria posseeix molta informació sensible com 

comptes bancaris i informació financera. Cal protegir la 

integritat de les transaccions econòmiques, garantir la 

seguretat de l’operativa bancària i la digitalització de 

serveis com la banca online o aplicacions fintech. 

Mobilitat

La connectivitat és àmpliament present en els vehicles i 

infraestructures per a la mobilitat. Cal garantir la 

protecció dels mitjans de transport aeri o terrestre, així 

com als vehicles autònoms o connectats i als drons.

Educació i formació

L’educació ha integrat les noves tecnologies per fer 

possible la seva viabilitat a distància durant els temps de 

pandèmia. Calen mitjans segurs per garantir l’activitat 

dels estudiants i, al mateix temps, formar i capacitar els 

infants i la ciutadania en general en ciberseguretat. 

E-commerce

El comerç electrònic ha esdevingut un autèntic motor per 

garantir l’activitat econòmica en temps de pandèmia. La 

seva rellevància suposa un canvi de paradigma en el 

qual cal protegir i garantir la confiança en les tecnologies 

digitals per a l'intercanvi de productes o serveis.

Sectors en els quals la ciberseguretat té i pot 

tenir una major aplicació

Font: elaboració pròpia a partir INCIBE, Smart Catalonia i CESICAT (2019).

*Nota: 2.000.000.000.000 dòlars.
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5. La ciberseguretat a Catalunya
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Principals conclusions del mapatge

361 empreses

Facturació de 820,6 M€ directament 

vinculats a la ciberseguretat

El 82,8 % de les empreses 

són pimes

6.896 treballadors vinculats a 

la ciberseguretat

La ciberseguretat

a Catalunya

El 31,8 % de les empreses tenen 

menys de deu anys

Font: Elaboració pròpia en base a Orbis, INCIBE, directoris d’ACCIÓ, Barcelona & Catalonia Startup Hub i Catalonia 

Industry Suppliers.

Per a les dades de facturació i treballadors, s’han fet estimacions en base a les línies de negoci de les empreses

segons les darreres dades econòmiques disponibles (2019 en la majoria de casos). 

El 13 % de les empreses de 

l’ecosistema són startups

A l’ecosistema català destaquen les 

empreses que treballen en els següents 

àmbits d’activitat:

 Protegir

 Identificar

 Respondre

El 14,8 % de les empreses 

tenen presència femenina als 

Consells d’Administració

El 55,9 % factura més d’1 € i el 22,9 

% més de 10 M€

Un 29 % de les empreses són 

exportadores
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Antiguitat

El 31% de les empreses han estat creades en els

darrers 10 anys, xifra que contrasta amb el 51,90% de

l’informe 2019 i que té relació amb els processos

d’absorció.

PIMES

El gruix de les empreses de l’ecosistema de

ciberseguretat a Catalunya continuen sent PIMES,

amb percentatges semblants de (82,8% el 2020, 1,64

p.p. més respecte 2019)

Internacionalització

El percentatge d’empreses exportadores ha crescut 

del 23% al 29,1%.

Participació de les dones

És destacable el fet que el 14,8% de les empreses

tenen presència femenina als Consells

d’Administració, per sobre de la mitjana europea que

es situa en un 7%, segons ENISA, agencia de

ciberseguretat europea .

Solucions

Les principal solucions que ofereixen les empreses de

ciberseguretat a Catalunya són Backup / Storage

Security; PC/Mobile/End Point Security ; IT Service

Management ; Firewalls / NextGen Firewalls ; Identity

Management.

Empreses

El sector de la ciberseguretat, malgrat la crisi

associada a la COVID-19, es consolida amb 361

empreses detectades aquest any 2020, amb un

creixement de l’1,4% respecte el 2019.

Concentració 

Llocs de treball

. 

Facturació

La fortalesa de les empreses també ha crescut i un

55,9% d’elles facturen més d’1 milió d’euros, en

comparació al 45,2% de l’informe de l’any 2019.

Startups

Prova de la consolidació del sector, aquest 2020

també ha variat el percentatge d’startups. En el

mapatge efectuat el 2019, les startups representaven

el 17,9% de les empreses de l’ecosistema de

ciberseguretat a Catalunya, mentre que el 2020 han

baixat fins el 13,1%.

Comparativa 2019-2020 de l’ecosistema de 

ciberseguretat a Catalunya

Font: elaboració pròpia

Les dades de facturació i treballadors corresponen a  les darreres dades econòmiques disponibles 

per a les empreses (2019 en la majoria de casos). 

Al 2020 s’han produït processos de concentració i

absorció. Empreses més grans i fins i tot de fora

del sector han adquirit empreses de ciberseguretat

per augmentar el portfolio de serveis o incorporar

aquests a tot tipus de productes.

I això ha incrementat la mida de les empreses,

passant de 17,1 treballadors de mitjana per

empresa segons l’informe tecnològic de

ciberseguretat 2019 a 19,10 en l’informe 2020. El

nombre de treballadors ha augmentat un 13%.
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L’ECSO (European Cybersecurity Organization) defineix el Market RADAR, una eina visual per representar els proveïdors 

de productes, consultoria i serveis de ciberseguretat ubicats a Europa, segons 5 àmbits de capacitat principals.

Font: ECSO.

Àmbits d’activitat de la ciberseguretat (I)

IDENTIFICAR

Desenvolupar organitzativament i estratègica 

la infraestructura TI de ciberseguretat per 

gestionar els ciberriscos en sistemes, 

persones, actius, dades i capacitats.

PROTEGIR

Desenvolupar i implementar les 

solucions per a la reducció de la 

superfície d'atac a sistemes TI, i  

garantir la confidencialitat, integritat, 

disponibilitat i auditabilitat, així com el 

rendiment de serveis informàtics 

essencials.

DETECTAR

Desenvolupar i aplicar les mesures 

adequades per identificar l’aparició de 

ciberatacs.

RESPONDRE

Desenvolupar i implementar mesures per 

actuar adequadament en els incidents de 

ciberseguretat detectats.

RECUPERAR

Desenvolupar i implementar activitats adequades 

per mantenir els plans, els processos i els 

recursos per a la resiliència de TI

i per restaurar les capacitats o els serveis 

afectats a causa d’incidents cibernètics.
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Font: ECSO.

Àmbits d’activitat de la ciberseguretat (II)

Capacitat Categories de solució

Identify

Asset Management

Business Environment

Governance & Risk Management

Risk Assessment

Risk Management Strategy

Supply Chain Risk Management

Protect

Identity

Awareness and Training

Data Security

Information Protection Processes and Procedures

Maintenance

Protective Technology

Detect

Anomalies and Events

Security Continous Monitoring

Detection Processes

Respond

Response Planning

Communications

Analysis

Mitigation

Improvements

Recover

Recovery Planning

Improvements

Communications

El RADAR representa la situació del sector de la 

ciberseguretat basant-se en una taxonomia única i la mida 

de les empreses d’acord amb la definició de la UE.

Neix amb la voluntat de servir com a eina qualitativa per a 

l’anàlisi del mercat, així com donar suport quantitatiu a la 

recerca d’empreses de ciberseguretat.

Aquesta eina estat desenvolupada pel WG-2 Market

Deployment, investments and International collaboration i el 

WG-4 Support to SMEs, coordination with countries and 

regions de l’ECSO.

Per a cadascuna de les 5 «capacitats» principals definides, el 

RADAR estableix diferents «categories de solució» i, per a 

cadascuna d’elles, classifica les empreses per «grups de 

producte/servei».
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Empreses de ciberseguretat a Catalunya
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Agents de l’ecosistema de ciberseguretat a Catalunya

Associacions i

fires

Centres 

tecnològics i 

de recerca

Universitats i 

màsters 

Institucions i 

Administració 

pública

CSIRT/CERT

Font: ACCIÓ, Barcelona & Catalonia Start-up Hub.
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DISTRIBUCIÓ DE LES CAPACITATS

Capacitats i solucions de les empreses

Font: ACCIÓ, Barcelona & Catalonia Start-up Hub.

Les empreses de ciberseguretat amb presència 

a Catalunya estan principalment especialitzades 

en la capacitat de PROTEGIR.

TOP 5
CATEGORIES DE SOLUCIÓ

1. Backup / Storage Security (PROTEGIR)

2. PC/Mobile/End Point Security (PROTEGIR)

3. IT Service Management (IDENTIFICAR)

4. Firewalls / NextGen Firewalls (PROTEGIR)

5. Identity Management (IDENTIFICAR)

Les solucions de CÒPIES / EMMAGATZEMATGE 

DE SEGURETAT són els productes i serveis més 

presents en l’oferta de les empreses de 

ciberseguretat de Catalunya.

86 %

50 %

34 %

33 %

25 %
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Cybercat: centre de recerca de ciberseguretat a Catalunya

Cybercat té diverses línies de recerca en els següents àmbits del coneixement:

Seguretat i privadesa en 

l’automòbil connectat

Privadesa en grans volums 

de dades
Privadesa en el núvol

Privadesa en ciutats 

intel·ligents

Privadesa en xarxes 

socials

Privadesa en entorns 

col·laboratius
Privadesa en mineria de 

dades
Privadesa de la localització

Automatització de dades
Seguretat i privadesa en la 

Internet de les coses

Font: Cybercat, Expansión.

RECERCA EN CIBERSEGURETAT

Sis universitats públiques catalanes han creat el primer centre de

recerca de ciberseguretat de Catalunya. Les sis universitats

aportaran al Cybercat els grups de recerca que actualment treballen

en tecnologies de la seguretat i privacitat de la informació.

La missió és impulsar la recerca en ciberseguretat i privadesa de la

informació a Catalunya i enfortir la seva projecció internacional, així

com reforçar i estendre la formació d’alt nivell en aquest àmbit i

consolidar les relacions de recerca existents entre les sis universitats

que hi participen.

L’ambició del centre és constituir-se com un centre de referència en

l’àmbit nacional i internacional en la recerca en ciberseguretat i

privadesa.
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Els seus principals objectius són:

- Prevenir i detectar incidents de ciberseguretat i respondre-hi, tot desplegant les mesures de protecció pertinents.

- Planificar, gestionar, coordinar i supervisar la ciberseguretat en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic.

- Exercir les funcions d'equip de resposta a emergències (CERT) competent a Catalunya.

- Minimitzar els danys i el temps de recuperació en cas de ciberatac.

- Actuar com a suport de qualsevol autoritat competent per a l'exercici de les seves funcions públiques.

- Investigar i analitzar tecnològicament els ciberincidents i ciberatacs.

- Recollir les dades pertinents de les entitats que gestionen serveis públics o essencials a Catalunya per tal de conèixer l'estat

de la seguretat de la informació, informar-ne el Govern i proposar les mesures adequades.

- Donar suport als responsables de la continuïtat dels serveis i les infraestructures de les tecnologies de la informació i la

comunicació de la Generalitat i de les altres administracions públiques que ho requereixin.

L’1 de gener de 2020, l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya va

arrencar la seva activitat emparada per la Llei 15/2017, del 25 de juliol, de

l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

Agència de Ciberseguretat de Catalunya
UN PAÍS CIBERSEGUR

Atès que les ciberamenaces constitueixen un risc per al

desenvolupament de la societat digital, els poders públics assumeixen

l’obligació de dotar la ciutadania, les empreses i les institucions de

Catalunya d’un servei de ciberseguretat públic.
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OTC Engineering és una enginyeria tecnològica que aporta solucions innovadores i d’alt valor afegit per

la generació de noves oportunitats de negoci pels fabricants de producte, gràcies a les solucions de

connectivitat i els models de negoci basats en el “customer-centric approach”. Actualment aporten

solucions de connectivitat End-2-End a diferents sectors com ara: l’Automoció, la Mobilitat compartida,

Transport, e-Health, sector Pharma, Smart home, etc. I disposem de solucions desplegades a diferents

continents com Àsia, Europa i Sud-Americà. El desenvolupament de tecnologies pròpies, incloent el

Hardware IoT, el Software APP mòbil i la Intel.ligència Artifical Cloud, els permeten generar i digitalitzar

noves oportunitats, creant noves línies de negoci pels clients i creant un fort valor de marca.

Oller Business Insurance Brokers és una corredoria d’assegurances dedicada a assessorar empreses

en la contractació i gestió de les assegurances. Treballa de la mà de 48 companyies asseguradores

diferents per oferir les millors solucions als seus clients .

Fundada l’any 1952 compta amb més de 60 anys d’activitat i abasta nombroses àrees de negoci al

voltant de l’assessorament assegurador. Una d’elles és la pòlissa de ciberrisc que ofereix a les empreses

per mitigar l’impacte d’un ciberatac.

Casos empresarials d’èxit a Catalunya (I)

Seidor és una multinacional amb una facturació superior als 464 milions d’euros l’any 2019 i una plantilla

formada per més de 4.800 professionals, amb presència a 38 països dels 5 continents. És un dels

proveïdors de serveis a SAP, Microsoft i IBM.

Els serveis que ofereixen s’estructuren en Digital Workplace, Data Centre, Mobilitat, Cloud i

Ciberseguretat. L’empresa compta amb el suport de finançament de projectes de l’àmbit públic provinents

del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat, el Centre per al Desenvolupament Tecnològic

Industrial (CDTI), i de la Unió Europea (FEDER).
https://www.seidor.es/content/seidorweb/ca/soluciones/servicios-gestionados/ciberseguridad.html

http://www.otcengineering.com/

https://ollerbrokers.com/
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La Fundació Privada Hospital Asil de Granollers (FPHAG) participa, des del 2019, en dos projectes de
recerca i innovació dins del programa de la Unió Europea Horitzó 2020, emmarcats en la temàtica de la
ciberseguretat.

Els primers resultats del projecte han estat premiats pel Radar d‘Innovació de la Comissió Europea com a
procediment per identificar de forma proactiva les necessitats formatives relacionades amb la
ciberseguretat en professions sanitàries.

http://www.fphag.cat/comunicacio/noticies/243/el-radar-dinnovacio-de-la-comissio-europea-premia-els-resultats-el-projecte-de-recerca-i-innovacio-securehospitals-de-lhospital-general-de-granollers

El Banc Sabadell és la quarta entitat financera espanyola per volum d’actius i disposa d’oficines
operatives a Sabadell, Sant Cugat del Vallès i Barcelona.

En un projecte pilot liderat per Digitalis, s’ha fet ús de la tecnologia blockchain sobre la documentació dels
proveïdors per tal de resoldre els complicats processos de certificació i validació.

Addicionalment, junt amb l’startup londinenca Onfido, ha començat a utilitzar eines de biometria facial per
al registre remot de nous clients de banca en línia i per verificar l’enviament de documents.

https://prensa.bancsabadell.com/es/Noticias/2019/06/digitalis-primera-plataforma-blockchain-para-la-creacion-y-validacion-distribuida--de-identidad-digital-de-proveedores
https://prensa.bancsabadell.com/es/Noticias/2020/11/banco-sabadell-continua-impulsando-su-digitalizacion-con-la-incorporacion-de-onfido-para-mejorar-la-identificacion-digital-de-clientes

Scytl, empresa nascuda a partir d'un destacat grup d'investigació de la Universitat Autònoma de
Barcelona, destaca per ser pionera en aplicar solucions de seguretat per a la indústria del vot electrònic.
Recentment ha estat adquirida pel grup irlandès Paragon.

L’empresa ha participat en les recents eleccions als Estats Units d’Amèrica gràcies a les seves solucions i
protocols criptogràfics únics que garanteixen la màxima seguretat, transparència i auditabilitat. Les seva
tecnologia ha estat utilitzada en un total de 27 Estats per a la difusió de resultats a temps real, i ha
participat en el procés de formació de les meses electorals per evitar les reunions presencials i en la
creació de portals amb informació sobre les eleccions.
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-scytl-colabora-difusion-resultados-elecciones-estados-unidos-20201103142009.html

Casos empresarials d’èxit a Catalunya (II)
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https://vottun.com/es/2020/10/18/premio-a-la-mejor-innovacion-bnew-2020-para-vottun/

https://quabu.eu/blockchain/

https://alertesciberseguretat.cat

VOTTUN és una empresa que es dedica al desenvolupament de solucions de traçabilitat i certificats amb
l’objectiu de contribuir a la digitalització del teixit empresarial a través del blockchain i ajudar les empreses
a ser més eficients i transparents en els seus tràmits.

Durant aquest any, VOTTUN ha estat reconeguda per Gartner com a empresa pionera. També ha rebut el
premi BNEW 2020 a la millor innovació pel seu propi protocol blockchain, que contribueix a la
interoperabilitat entre cadenes de blocs i a la certificació segura en l’àmbit de la logística.

Quabu és una empresa tecnològica ubicada a Vilafranca del Penedès que desenvolupa aplicacions
basades en blockchain.

Mitjançant una estructura basada en blockchain i smart contracts, han estat els primers en crear un
sistema de traçabilitat complet per a la pesca a la Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú. Inclou el
seguiment de les peces des de la pesca fins a l’adquisició del restaurador, garantint així la procedència
del producte.

AlertesCiberseguretat.cat és una jove startup de Barcelona que orienta la seva activitat principal a la
prevenció del ciberdelicte a les empreses.

Creada a principis de 2020, ja disposa d’una eina pròpia que permet informar, gairebé en temps real, de
les tipologies d’atacs que es produeixen en l’àmbit nacional per tal que les organitzacions enforteixin els
seus sistemes de protecció.

Casos empresarials d’èxit a Catalunya (III)
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Consulta l’informe complet aquí:

http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-

coneixement/cercador/BancConeixement/la-ciberseguretat-a-

catalunya

Més informació sobre el sector, notícies i oportunitats:

www.accio.gencat.cat/ca/sectors/tic/

Passeig de Gràcia, 129

08008 Barcelona

www.accio.gencat.cat

www.catalonia.com

@accio_cat

@catalonia_ti


