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1. El CESICAT
1.1. Context de l’exercici 2015
L'anàlisi de les amenaces identificades en l'àmbit de la ciberseguretat durant l'any 2015
mostra clarament una tendències al voltant de les dues principals motivacions dels
ciberatacs: els fins econòmics i els fins polítics i socials.
Dins el primer dels àmbits s'ha identificat una professionalització dels atacs, en forma de
serveis d'explotació de les amenaces i la generació d'atacs. Aquesta professionalització
ha donat lloc a un terme anomenat “Crime as a Service”, o el que és el mateix CaaS, que
normalment busca el màxim benefici, comportant-se com un negoci. Completant el cicle
a través del blanqueig mitjançant monedes virtuals, aconseguint d'aquesta manera la seva
globalització.
Aquests fins econòmics tracten d'aprofitar els punts més febles de la cadena de la
seguretat, és a dir, les persones. Tot i que les tècniques no són noves, ja que en la majoria
dels casos s'exploten eines ben conegudes com el phishing. Sí que s'identifica una
sofisticació de les tècniques utilitzades.
Aquest escenari ha portat a un increment de l'extorsió (o ciberextorsió). Les persones
s'han vist amenaçades a través, principalment, de ransomware que s’aprofita de
vulnerabilitats i la utilització de versions obsoletes o no actualitzades de programari.
Pel que fa als fins polítics i socials, s'han detectat dues tendències que involucren
hacktivistes i agents de ciberespionatge. La manca de maduresa operativa és una de les
amenaces a les quals es veuen exposades les organitzacions. A causa d'aquesta falta de
maduresa, les organitzacions es veuen sotmeses a riscos que podrien ser evitats. La fuita
d'informació ha estat tendència en aquest àmbit.
Aquestes tendències han aixecat la
necessitat dels estats d'incrementar els
seus mecanismes de protecció, el que
s'ha vist reflectit en la creació o
modificació de la legislació en alguns
països com Espanya o França.
Així doncs, malauradament, ha passat a
la història els temps del ciberdelinqüents
de ‘barri’ i dels grups d’amics ‘hackers’
que es van conèixer a la universitat, i que –amb menor o major sort- atacaven a les
infraestructures TIC d’objectius poc definits i els cibernautes que navegaven per internet.
Es pot dir que estem en la era del ‘cibercrim organitzat’ i del ‘Crime as a Service’. Si
bé cap dels dos termes són novetats de 2015, si que l’augment d’aquestes activitats
delictives i organitzades fa concloure que són tendència a l’alça.
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D’altra banda, un conjunt de moviments amb inquietuds socials i un mapa polític que
dibuixa diferents conflictes, ha propiciat la proliferació de grups hackers organitzats tant
des del punt de vista del hacktivisme com des de la vessant del ciberespionatge.
Si observem la següent figura, podem observar com es distribueixen els atacs segons el
perfil de l’atacant.

Distribució d'atacs segons perfile de
l'atacant 2015
9,20%
1,86%

Cibercrim
Hactivisme

22,20%

Ciberguerra
66,62%

Ciberespionatge

Font: Adaptat de Paseri1

La tecnologia és un element inherent en l’activitat humana en diversos àmbits, com el
personal, el social, el professional i l’institucional, entre d’altres. Una mostra d’aquest fet
és l’augment continu en el nombre de dispositius, d’usuaris i usuàries, i de la informació
emmagatzemada, a la vegada que s’expandeix la connectivitat amb noves tendències en
l'ús de la mobilitat i les xarxes socials.
Durant aquest any s’ha observat l’augment del nombre d’atacs en matèria de
ciberdelinqüència que demostra l’alt risc que es viu envers les tecnologies de la
informació, essent necessari protegir-se de fallides, atacs i incidents que produeixin
la caiguda de les infraestructures i, com a conseqüència, la fallida dels serveis que
ofereixen.
Un clar exemple de la necessitat de protegir les nostres tecnologies el trobem durant
aquest any on els atacs produïts van posar en perill la informació personal de milions

1

Paseri, «November 2015 Cyber Attacks Statistics | HACKMAGEDDON», accedit 17 desembre 2015,
http://www.hackmageddon.com/2015/12/11/november-2015-cyber-attacks-statistics/.
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de persones i empreses, permetent als atacants accedir a arxius interns amb informació
confidencial, crítica, de negoci o de propietat intel·lectual.
L’impacte d’aquests incidents han fet reflexionar a la societat sobre el fet que la seguretat
no és només una qüestió de servidors, programari i dades de l'empresa, sinó un assumpte
de seguretat global, i és per això que la ciberseguretat esdevé un servei crític i bàsic
avui dia.
Aquests atacs no s’han produït només en grans empreses o en sectors concrets, sinó que
cap empresa o sector ha estat fora de perill, de manera que aquesta situació i entorn,
desafien i obliguen a l’Administració a treballar i garantir la seguretat tecnològica en tot el
seu àmbit.
És en aquest punt, on el Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT)
participa i pren un paper rellevant en l’actualitat i en el dia a dia de la Generalitat de
Catalunya, els governs locals i la ciutadania des de la seva fundació l’any 2010, arran de
l’acord de govern GOV/50/2009 del 17 de març.
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En base a l’encàrrec fet en aquell acord, es van establir la missió, visió i valors amb els
quals el CESICAT duria a terme la planificació, gestió i control de la seguretat de la
informació de la Generalitat, les administracions locals i ciutadania.
El CESICAT ha dissenyat i desplegat una estratègia de ciberseguretat, materialitzada
l’any 2014, a través de la prestació de serveis de seguretat tecnològica que garanteixen
la ciberprotecció dels actius i la informació de les administracions públiques catalanes i
dels seus ciutadans, en especial l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu
Govern.
En aquest mateix sentit, el CESICAT ha continuat treballant en la contribució d’un
programa de difusió i conscienciació en matèria de ciberseguretat. Aquest programa
permet dotar d’una major maduresa al país com a societat de la informació, tot dedicant
una atenció particular als col·lectius més vulnerables, com ara menors, adolescents o
persones amb risc d’exclusió tecnològica.
La fundació ha mantingut els seus valors fixats el passat any per establir la seva cultura
i les seves pautes de comportament professional en l’especialització de les seves
funcions, la professionalització de l’activitat que exerceix i l’orientació de l’organització
envers als seus clients. En la següent il·lustració es mostren els principals valors definits.

La finalitat del CESICAT és garantir una Societat de la Informació segura al conjunt de
la societat catalana i de la seva Administració Pública, amb la voluntat d’esdevenir un
referent a nivell nacional i internacional en matèria de ciberseguretat. Té el patrimoni, els
rendiments i els recursos dedicats a la realització de les finalitats d’interès general
previstes en els seus estatuts, si bé caldrà adequar les capacitats de l’entitat en tot
moment al repte creixent que la ciberseguretat suposa en les societats desenvolupades.
L’any 2015, la fundació ha mantingut les seves bases i objectius definits en exercicis
anteriors, i treballant per fer tangibles les seves activitats des del pragmatisme. En
aquesta línia, els serveis especificats l’any anterior en el model de seguretat han
evolucionat per millorar-se i adaptar-se a les noves tecnologies i tendències.
Pàg. 4
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A la vegada, s’ha realitzat un contacte directe i actiu per tal d’aprofundir el coneixement
en els diferents àmbits d’actuació i poder donar a conèixer els serveis oferts pel CESICAT
amb un discurs que prioritza els beneficis, l’impacte dels riscos i la millora de la seguretat
de la informació, podent separar-lo de la tecnologia.
Conjuntament a aquesta millora dels serveis i al treball en els diferents àmbits, durant
l’any 2015, el CESICAT ha establert els Programes de Seguretat que planifiquen el
desplegament de l’estratègia de ciberseguretat de la Generalitat de Catalunya de
manera personalitzada per cadascun dels departaments de la Generalitat de Catalunya.
Aquests programes s’han adaptat a les necessitats i prioritats a través d’una estratègia
dirigida pel màxim rendiment i eficàcia dels recursos.
La cadena de valor establerta en aquest exercici emmarca les activitats del CESICAT
segons el seu objecte en les línies de prevenció, protecció, resiliència i governança
de la seguretat. Aquest enfocament ha permès a la fundació crear i tenir una visió global
del risc envers de la Seguretat de la Informació, tot valorant l’impacte que aquests riscos
poden comportar pels distints organismes.
Finalment l’any 2015, l’entitat ha estat estretament implicada en el suport a l’elaboració
avantprojecte de llei per a la creació d’una agència governamental de la ciberseguretat
a Catalunya, per tal de desplegar un servei públic de ciberseguretat a Catalunya i
desplegar-ne les competències com a autoritat.
No cal dir que el CESICAT aspira a convertir-se en l´organisme competent en matèria de
ciberseguretat a nivell de Catalunya i de la seva Administració Pública, essent també
actor de referència per a empreses i ciutadans com a únic CERT governamental del país,
amb interrelació a nivell europeu i internacional amb les organitzacions i entitats que
vetllen per a una estratègia conjunta enfront les ciberamenaces tot tenint un rol actiu i
reconegut.
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1.2. Òrgans de govern
Per tal d’administrar i controlar l’activitat del CESICAT, els òrgans de Govern i Gestió
Interna de la fundació mantinguts durant 2014 segueixen l’estructura emprada en
anteriors exercicis.
Els Òrgans de Govern del CESICAT són els responsables de l’administració de la
fundació. Aquests òrgans són el Patronat de la Fundació i la seva Comissió Executiva.

Patronat
de la
Fundació
Comissió
Executiva
del
Patronat
El Patronat de la Fundació constituït i reunit per primer cop la data de constitució de la
fundació (2 de febrer de 2010), format actualment pels següents patrons:











El Director General de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la
Generalitat de Catalunya
El Cap de Servei de la Societat del Coneixement de la Generalitat de Catalunya
El Secretari General del Departament de Governació i Relacions Institucionals
El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació
El Director General d’Administració de Seguretat del Departament d’Interior
El Director General de Recerca del Departament d’Economia i Coneixement
El Director Gerent del Consorci Administració Oberta de Catalunya
El Vicepresident de la Comissió Executiva del Consorci Administració Oberta de
Catalunya
L’Ajuntament de Reus
La Fundació Barcelona Digital Centre Tecnològic
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La Comissió Executiva del Patronat constituïda per representar un òrgan simplificat
amb delegació de funcions del Patronat que es reuneix de manera puntual i sota demanda
per agilitzar l’administració de la fundació i està composat pels següents membres:






El Cap de Servei de la Societat del Coneixement de la Generalitat de Catalunya
El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació
El Director General d’Administració de Seguretat de la Generalitat de Catalunya
El Director Gerent del Consorci Administració Oberta de Catalunya
El Director General de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la
Generalitat de Catalunya

Òrgans de Gestió Interna
El CESICAT s’estructura entorn als Òrgans de Gestió Interna que són els responsables
de la gestió directiva i de prestació dels serveis de la fundació adaptats a l’activitat
operativa. Aquests òrgans són els comitès Executiu, Operatiu, de Relació amb Clients i
de Serveis Corporatius.

Comitè
Operatiu

Comitè
Executiu
Comitè
Serveis
Corporatius

Comitè
Relació
amb Clients

El Comitè Executiu és l’òrgan constituït per vetllar per l’impuls i l’activitat del CESICAT,
alineat al seu reglament i a la execució de les seves atribucions. Aquest comitè comunica
els progressos de la fundació al President del Patronat, i té com a principals objectius, el
seguiment pressupostari, la presa de decisions, el seguiment del Pla Estratègic del
CESICAT i dels projectes estratègics, i en cas que escaigui, altres accions institucionals
rellevants. Aquest comitè té una periodicitat mensual, i està format per:





Presidència del Patronat
Direcció General
Administració i Suport a la Direcció General
i eventualment, Direccions d’Àrea
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El Comitè Operatiu realitza el seguiment operatiu de l’activitat diària del CESICAT.
Aquest comitè té com objectiu el seguiment dels plans operatius, els plans d’acció, la
planificació trimestral i la gestió dels equips i persones. El comitè és bimensual, i està
format per:





Direcció General
Direccions d’Àrea
Control de Gestió
Direcció de Seguretat Corporativa

El Comitè de Relació amb Clients és l’òrgan encarregat de la coordinació i alineació de
les activitats amb els Responsables de Seguretat de la Informació assignats als diferents
departaments i entitats amb l’estratègia de desplegament del Model de Seguretat. Aquest
comitè és constituït amb l’objectiu de definir i coordinar el desplegament de l’activitat del
CESICAT als clients, el seguiment dels indicadors d’activitat, l’anàlisi del risc en
ciberseguretat, i el seguiment dels projectes iniciats. La periodicitat del comitè de Relació
amb Clients és quinzenal, i està format per:






Direcció General
Direcció d’Àrea de Relació amb Clients
Responsables de Seguretat de la Informació
Control de Gestió
i eventualment, altres Direccions d’Àrea

El Comitè de Serveis Corporatius és l’encarregat de traslladar a la Direcció General la
situació de la gestió interna en termes de seguiment pressupostari, situació econòmica i
financera de l’Entitat, així com comunicar, entre d’altres qüestions, aquells aspectes de
seguretat corporativa que siguin rellevants. El Comitè es reuneix bimensualment, i està
format per:






Direcció General
Responsable d’Administració
Direcció de Seguretat Corporativa
Control de Gestió
i eventualment, altres Direccions d’Àrea
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1.3. Execució pressupostària 2015
L’exercici 2015, consolida l’activitat operativa en coherència als principals contractes que
li donen suport, licitats i adjudicats en el període anterior. El pressupost de la Fundació
s’ha mantingut estable respecte l’any anterior pel que fa referencia als ingressos
provinents dels convenis de col·laboració amb els distints àmbits de la Generalitat de
Catlaunya, si bé es manifesta una increment dels ingressos derivats de les sol·licituds de
servei provinents dels diferents Departaments de la Generalitat de Catalunya que donen
resposta directe a necessitats urgents i no finançades per el recorrent de la Fundació.

Pressupost

INGRESSOS
319.0009
410.0021
442.7210
460.0009

5.239.518
Prestació altres serveis ent. del sector públic
Del Departament d'Empresa i Ocupació
Consorci Administració Oberta de Catalunya
Altres transferències d'Ajuntaments

DESPESES

4.274.518
765.000
120.000
80.000

5.239.518

DESPESES CORRENTS

4.985.609

Capítol 1. Remuneracions del Personal
132.0002
Personal laboral
160.0001
Seguretat Social
160.0004
Altres règims de previsió social
Capítol 2. Despeses de béns corrents i serveis
213.0001
Cons., rep. i manteniment altre immobilitzat material
220.0001
Material ordinari no inventariable
222.0001
Despeses postals missatgeria i altres similars
222.0003
Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades
224.0001
Despeses d'assegurances
225.0001
Tributs
226.0003
Publi, difusió i camp. comunicació
226.0011
Formació de personal propi
226.0089
Altres despeses diverses
227.0013
Treballs tècnics-Adequació Oficina
227.0089
Altres treballs realitzats per p.f. o jur. CDAM
230.0001
Dietes, locomoció i trasllats personals
340.0001
Despeses financeres derivades de la gestió de pagaments

1.542.182
1.218.947
315.734
7.500
3.440.427
196.400
3.000
900
23.195
9.410
9.060
116.700
9.620
23.100
342.413
2.671.629
35.000
3.000

INVERSIONS

253.909

Capítol 6. Inversions reals
620.0001
Petit material informàtic
680.0002
Manteniment eines i programari

253.909
133.909
120.000
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S’ha mantingut la col·laboració amb el Consorci AOC per tal d’abordar la ciberseguretat
en l’àmbit local, i s’ha desenvolupar l’acció prevista en el conveni de col·laboració amb
l’Ajuntament de Barcelona iniciada l’exercici 2014 que va finalitzar el setembre de 2015.
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2. Balanç d’Actuacions
A continuació es descriuen les activitats de 2015 a través de la seva estratègia de
desplegament, les línies d’actuació definides pel CESICAT en matèria de detecció
d’amenaces, capacitat de reacció, resistència a l’adversitat i la gestió de la seguretat, i
finalment, la descripció del projecte Internet Segura.

2.1. Estratègia desenvolupada en el
desplegament de l’activitat
El CESICAT, en el 2015, ha adoptat una estratègia tant d’identificació dels riscos dels
seus clients i com de focalització dels esforços en aquells aspectes on es fa més necessari
o prioritari treballar per tal d’aconseguir els resultats més eficients i eficaços envers a
l’activitat dedicada a la Generalitat de Catalunya i els seus departaments.
Per una banda, a través de la relació dels Responsables de Seguretat de la Informació
(RSI) amb els departaments i mitjançant la governança de la seguretat s’han
identificats
els
principals
riscos
de
ciberseguretat dels departaments de la Generalitat
de Catalunya i s’han elaborat els programes de
seguretat específics per cadascun d’ells per tal
d’identificar-ne les accions més prioritàries i
reduir-ne el risc en els seus sistemes de la
informació. A més, aquesta activitat s’ha
potenciat a partir de la introducció de la
celebració de comitès dedicats a la seguretat
de la informació.
Aquesta governança ha ajudat en l’adaptació
del perímetre per ajustar-lo a les necessitats
reals més prioritàries i concentrar els
recursos del CESICAT en les accions que
realment aporten més beneficis a la Generalitat de Catalunya de manera eficaç, i sobretot
eficient.
Addicionalment, com a resultat d’aquesta relació amb els departaments, el CESICAT ha
obtingut el reconeixement per consolidar-se com a la figura d’interlocutor de referència
per la seguretat de la informació, alhora que ha proporcionant una opinió qualificada
respecte les tendències i esdeveniments rellevants sobre la seguretat de la informació
que afecten, o poden afectar, a l’interès de CESICAT, a la Generalitat o fins i tot a la
ciutadania que han permès augmentar les prestacions de serveis.
Per altra banda, el CESICAT ha adequat el perímetre per a protegir els sistemes
d’informació de la Generalitat de Catalunya i els seus departaments orientats al Model TIC
de la institució en termes de seguretat i continuïtat. Aquest objectiu s’ha portat a terme
Pàg. 11
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amb el treball conjunt i la coordinació amb el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies
de la Informació (CTTI) mitjançant un estudi del total d’aplicacions organitzat per
prioritats i criticitat segons el negoci, on s’inclouen més de 2.000 aplicacions. El
CESICAT ha previst proporcionar una especial atenció a aquelles aplicacions per les que
per la seva naturalesa o funció, fan necessàries més actuacions.
Igualment destacable ha estat el desplegament del servei de Identitat Digital, orientat
a la gestió del risc en l’àmbit de la identitat digital, tant dels usuaris com dels sistemes de
informació de la Generalitat de Catalunya, a través de la gestió del cicle de vida dels
certificats i la gestió de seguretat del gestor d’identitats de la Generalitat de Catalunya. La
identitat digital és avui un dels actius claus, i en més risc, de les organitzacions. Una
correcta gestió i govern és del tot necessària per minimitzar els impactes que es puguin
derivar dels incidents associats, i que tan ens afecten diàriament a través de codi maliciós
o robatori de credencials.
A part de focalitzar els esforços en l’eficiència del servei orientat a negoci, aquest
any 2015 s’ha col·laborat amb els prestadors de serveis TIC de la Generalitat de
Catalunya per potenciar i millorar el seguiment de la seguretat de la informació en
els seus serveis i projectes. D’aquesta manera es treballa en l’increment de mesures i
controls per protegir els sistemes tant de cara a la protecció, millora i contingència dels
sistemes com al compliment normatiu d’aquests.
De cara a l’àmbit de les administracions locals, el CESICAT ha col·laborat amb
l’Associació Oberta de Catalunya (AOC) per tal de canalitzar la prestació del servei de
la manera més eficient. El fet d’aprofitar les sinergies amb l’AOC ha permès un major
abast i un augment del número d’administracions locals a les que es presta el servei sense
haver d’incrementar de manera significativa els esforços propis del CESICAT.
Tanmateix, i de manera anàloga a l’estratègia desplegada a la Generalitat, en aquest
col·lectiu també s’ha realitzat una focalització de l’activitat, identificant-hi les principals
necessitats per prioritzar els serveis oferts amb la millor estratègia. Els serveis oferts a les
administracions locals es troben dins un catàleg propi adaptat a les característiques i
necessitats d’aquestes.
Finalment, de cara a l’àmbit de la ciutadania, el CESICAT durant 2015 ha fet èmfasi en
l’activitat en matèria de conscienciació ciutadana per tal d’arribar a les noves
generacions. La necessitat de continuar amb aquesta tasca any rere any ve donada per
l’ús cada vegada més precoç de les TIC i de la ràpida evolució de la tecnologia i la
connectivitat.
Per aquest motiu és necessària la constant actualització i manteniment de les activitats
de conscienciació entre els menors per evitar generacions perdudes de conscienciació,
recolzant-se i fent partícips aquelles persones que tenen contacte amb ells, siguin mares
i pares, educadors o altres professionals. En aquesta línia, s’ha continuat amb el projecte
“Internet segura” treballant en aquesta conscienciació, donant prioritat a aquells
col·lectius vulnerables a la xarxa com són els nens, nenes i joves. Aquesta activitat es
desenvolupa per tal d’augmentar el coneixement de la seguretat de la informació i la
protecció d’aquests col·lectius de manera contínua.
Pàg. 12
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2.2. Activitat operativa de seguretat
L’activitat operativa que ha desenvolupat el CESICAT durant el 2015 per vetllar per la
seguretat de la informació i els actius tecnològics en l’àmbit del Govern, la Generalitat de
Catalunya i l’Administració Local de Catalunya es mostra atenent a les línies de treball
exposades a continuació: prevenció, protecció, resiliència i governança.

2.2.1. Prevenció
Com s’ha comentat anteriorment, l’activitat portada a terme dins del CESICAT té un dels
seus pilars dedicats a la prevenció i detecció d’amenaces. En aquest aspecte, la
prevenció es centra en l’establiment de mesures destinades a disminuir els riscos derivats
de les amenaces de ciberseguretat dirigides sobre els actius de la Generalitat de
Catalunya i administracions locals.

El CESICAT, com a encarregat de vetllar per la seguretat i la continuïtat dels sistemes
d’informació de la Generalitat de Catalunya, realitza un seguit d’activitats orientades a la
prevenció i la detecció de totes aquelles ciberamenaces que poden posar en perill el
correcte desenvolupament de les tasques que fan ús dels sistemes d’informació. Aquesta
línia de treball és l’encarregada de reunir activitats com són la detecció, anàlisi i gestió
de les ciberamenaces, la seguretat proactiva i la gestió de la vulnerabilitat en el seu
cicle complet de vida.
Aquesta activitat és fonamental per entendre i tenir una visió global de la infraestructura,
arquitectura, els sistemes d’informació, les aplicacions de la Generalitat de Catalunya i de
les Administracions Locals, així com poder identificar i conèixer les interrelacions de tots
els actors per poder aprofitar les sinergies que existeixen entre ells, i finalment quin és el
seu grau de cobertura i maduresa en l’àmbit de seguretat envers a la possible
materialització de les diferents tipologies de ciberamenaces.
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La detecció de vulnerabilitats de seguretat, és un servei fonamental que permet
analitzar la robustesa dels actius davant un atac, pràctica de seguretat orientada a la
reducció proactiva de l’explotació de vulnerabilitats de productes tecnològics que
s’utilitzen en les organitzacions, el que redueix el nombre d’incidents de seguretat.
Aquesta activitat s’organitza mitjançant l’anàlisi de possibles escenaris d’atacs, la
identificació dels riscos existents, la identificació de les falles de seguretat dels sistemes i
entorns actius en els clients, i el disseny de plans de treball per poder explotar aquests
escenaris.
La gestió de les vulnerabilitats identificades és indispensable tant per verificar i revisar
l’existència de punts sensibles i propensos a ser atacats com per descartar-ne els falsos
positius que s’hagin detectat del conjunt d’actius de l’organització en els que s’hi
identifiquin la necessitat d’anàlisis i en els que es consideren necessàries accions de
millora, ja sigui per vulnerabilitats potencials o futures. En conjunt, es treballa en
proporcionar seguretat proactiva per evitar atacs o reduir-ne els riscos associats i el seu
possible impacte en els elements de la Generalitat o les Administracions Locals.
D’aquesta manera, també es duen a terme activitats com revisions i anàlisis de codi
automàtiques o manuals, i auditories preventives.
La gestió de la vulnerabilitat té una vinculació directe amb el risc del negoci, en aquest
sentit i per a què la informació operativa generada des del servei d’anàlisi de seguretat
pugui ser utilitzada des de l’Àrea de relació amb el Client del CESICAT, s’ha realitzat una
tasca conjunta per a què tots els resultats dels anàlisis de seguretat estiguin integrats
al Portal de Seguretat del CESICAT.
Aquest any 2015 s’ha realitzat un anàlisi de seguretat extern global dels sistemes
d’informació crítics i no crítics accessibles des de la xarxa publica, inclosos als bloc
d’internet ASN39551 (Centre Telcos i TI Generalitat de Catalunya) i ASN21193 (Centre
de Telecomunicacions i tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya) amb
la finalitat d’extreure una estat de situació de la vulnerabilitat que podria ser aprofitada per
un tercer des de la xarxa pública. En aquesta acció el CESICAT va analitzar més de
35.000 actius, on més d’un 10% són accessibles des de l’àmbit públic.
El servei d’anàlisi de seguretat ha incrementat en línies de servei per donar resposta a la
identificació de vulnerabilitats en infraestructures de xarxes sense fils (WiFi), les
proves de seguretat realitzades fan servir la Metodologia reconeguda OWISAM que
cobreix les següents categories:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

OWISAM-DI: Descobriment de dispositius.
OWISAM-FP: Fingerprint.
OWISAM-AU: Proves sobre la autenticació.
OWISAM-CP: Xifrat de les comunicacions.
OWISAM-CF: Configuració de la plataforma.
OWISAM-IF: Proves d’infraestructura.
OWISAM-DS: Proves de denegació de servei.
OWISAM-GD: Proves sobre les directives i normativa.
OWISAM-CT: Proves sobre els clients sense fils.
OWISAM-HS: Proves sobre hotspots i portals captius.
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Per donar resposta a la necessitat de la identificació i correcció de vulnerabilitats
associades al model de Lloc de Treball de la Generalitat de Catalunya, s’ha creat una línia
de servei d’anàlisi de seguretat de maquetes del lloc de treball, tant d’equip físic, com
entorn virtualitzat. Aquest tipus d’anàlisi de seguretat han estat de valor envers als
projectes de transformació de Lloc de Treball executats aquest any a la Generalitat de
Catalunya.
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En la gràfica que es mostra a continuació es pot observar la volumetria d’actius analitzats
de manera mensual en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya. El 2015 la seva totalitat va
ascendir a més de 8.000 actius:

Actius analitzats
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

Amb la finalitat d’incrementar el nivell de maduresa del servei d’anàlisi de seguretat, i per
a les aplicacions que les seves característiques ho permeten, es va utilitzar la metodologia
d’anàlisi OWASP (Open Web Application Security Project). En la gràfica següent es
pot observar la volumetria d’anàlisis realitzats de manera mensual durant 2015 que en la
seva totalitat va arribar a més d’un centenar d’anàlisis:

Actius analitzats
25
20
15
10
5
0
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Així mateix, en les revisions de codi font de les aplicacions, es combina l’anàlisi
automatitzat i les proves unitàries, amb la revisió manual, prestant especial atenció a la
interacció de l’aplicació amb els components externs. En aquest cas, s’han realitzat 20
revisions de codi font en el transcurs del 2015:

Actius analitzats
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Dins l’àmbit de l’Administració local, on l’abast màxim és de 947 entitats, el servei ha
tancat el seu grau de cobertura amb un 70’22%, 665 entitats analitzades i un total de més
de 7.500 vulnerabilitats identificades i gestionades:

Actius analitzats
900
800
700
600
500
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300
200
100
0

Durant aquest any 2015, l’activitat d’anàlisi de seguretat ha continuat treballant en la
industrialització i millora dels seus informes, incrementant l’eficiència en la seva generació
i entrega segura.
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Governança de la ciberseguretat
A l’any 2015 ha servit per consolidar la metodologia de gestió de la seguretat en el
desenvolupament de sistemes d’informació en les diferents tipologies de projectes,
madurant la metodologia, els indicadors, així com el seguiment i avaluació del risc
associat.
La metodologia ha permès obtenir un marc de referència comú per tal d’objectivar els
nivells de compliment pel que respecta a la seguretat i la continuïtat en les diferents
iniciatives que s’han emprès, independentment de les característiques de cada projecte.
D’aquesta manera, els indicadors associats amb visió de client o proveïdor TIC, han
millorat la governança de la seguretat tant des del punt de vista dels proveïdors com
des del punt de vista dels clients, amb l’objectiu perseguit d’una millor gestió i govern del
risc.
El CESICAT ha utilitzat la metodologia GSP (Gestió de Seguretat en Projectes) a un total
de prop de 300 projectes durant l’exercici 2015. Aquesta metodologia s’ha aplicat tant
a projectes de transformació d’aplicacions del Model TIC de la Generalitat de Catalunya,
com a nous projectes de desenvolupament o diagnòstic d’aplicacions ja en funcionament.

Distribució de projectes per Departament
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Nivell de compliment mig per proveïdor

Aquests prop de 300 projectes de gestió de la ciberseguretat s’han dividit en els següents
tipologies:





85% Projectes de transformació
3% Anàlisi de Riscos específics
1% Projectes de Certificació
10% Projectes d’altres tipus

Per poder fer una valoració correcta del risc i, com a conseqüència, una gestió adequada
i proporcionada del mateix, cal conèixer el grau de sensibilitat de les aplicacions
analitzades. Per això és clau poder classificar les aplicacions des del punt de vista de
seguretat. Aquesta classificació, pas inicial en la metodologia GSP, determina el grau de
seguretat a aplicar que acaba desplegant-se en una sèrie de controls de seguretat que
han d’acompanyar a aquesta aplicació.
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El CESICAT ha identificat un conjunt de riscos de ciberseguretat i per la continuïtat
que han estat reportats de manera efectiva i que han sigut essencials per a mitigar-los
degut al fet de tenir un coneixement ampli de la seguretat i els projectes desenvolupats.
Per tal de complir amb aquestes activitats el CESICAT ha realitzat les següents tasques:











Construcció d’un model de quadre d’indicadors unificat per tots els
prestadors de serveis TIC amb l’objectiu que tots aportin una informació
homogènia. La documentació, així com un manual de suport a la seva utilització,
s’han distribuït a tots els proveïdors per agilitzar la seva posada en funcionament.
Més de 100 avaluacions del seguiment amb els responsables de seguretat i
continuïtat de cadascun dels proveïdors TIC de la Generalitat de Catalunya, amb
una periodicitat per lot que ha variat segons les necessitats detectades pel
CESICAT entre mensualment, bimensualment i trimestralment.
12.500 controls de seguretat revisats, corresponents a cadascun dels àmbits
de servei establert en el Model TIC vigent.
600 consultes de seguretat resoltes.
CESICAT ha portat a terme un anàlisi de seguretat de les maquetes dels
proveïdors de Lloc de Treball. Com a resultat de cada auditoria, s’ha generat un
informe de riscos en el que s’especifica el pla d’acció que cal seguir per elevar el
nivell de seguretat de la maqueta al nivell desitjat.
Actualització de la guia on s’especifiquen els controls de seguretat i continuïtat a
aplicar quan es traslladen màquines i informació entre CPDs de la Generalitat.
Revisió periòdica dels documents tècnics presentats pels proveïdors del Nou
Model TIC (disseny, arquitectura, propostes d’aplicació de controls de seguretat
en els projectes)
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2.2.2. Protecció
Tot i les tasques de prevenció que es realitzen, la complexitat de l’entorn i de les
necessitats d’usabilitat dels sistemes d’informació, no es pot evitar que algunes
d’aquestes amenaces es materialitzin. En aquest aspecte el CESICAT té un paper
fonamental en les tasques de protecció i en la capacitat de reacció.

En aquest sentit, la protecció es centra en l’anàlisi de possibles atacs i les contramesures
aplicables abans i després de produir-se a través de les activitats de la gestió de
ciberamenaces i la resolució d’incidents.
El CESICAT té com a objectiu augmentar la gestió i els anàlisi de les alertes rebudes
ja siguin detectades pels dispositius de seguretat, o bé siguin comunicades per tercers,
amb l’objectiu de detectar possibles incidents de seguretat de manera que es puguin evitar
o es pugui agilitzar la seva solució en cas que s’hagin materialitzat.
Dins d’aquesta activitat s’assegura i es protegeix tant el perímetre de seguretat i les
infraestructures sensibles de la Generalitat de Catalunya per tal d'evitar atacs, com per
exemple intrusions o fuita d'informació, a través tant de la millora dels sistemes securitzats
de detecció i control a la xarxa com del flux de tràfic d'aquestes mitjançant el coneixement
dels àmbits protegits, i la investigació de la intencionalitat dels atacs a través de la
documentació i el registre d’històrics.
Aquest anàlisi permet la millora de les polítiques de seguretat per la identificació d’atacs i
reaccionar efectivament en el cas que es tornin a produir, a més d'evitar falles de seguretat
i conèixer quin tràfic de dades de la xarxa ha de disposar de mesures addicionals de
protecció pel proveïdor per prevenir fuites d’informació i protegir la integritat de la
informació.
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Aquest any 2015 ha estat rellevant la identificació d’entorns/sistemes d’informació crítics
a nivell de negoci per la Generalitat de Catalunya, així com l’alineació de la cobertura de
seguretat proporcionada des del perímetre del CESICAT amb el servei de monitorització
i gestió d’incidències en continuïtat i integritat proporcionat pel Centre de Control.
Aquesta alineació es complementa amb un model de relació entre el Centre de Control i
el SOC per la identificació i gestió d’incidències que puguin estar relacionades amb l’àmbit
de la ciberseguretat, incrementant el seu nivell de maduresa en la gestió d’atacs amb
impacte a negoci en la seva continuïtat o integritat en un Sistema Crític.
Aquest coordinació entre els dos centres operatius ha estat necessària i de gran
importància envers a las esdeveniments rellevants que s’han dut a terme aquest any 2015,
com són per exemple la jornada de Declaració Única Agrària (DUN’15), Matriculació
Universitària, o procés electoral del 27 de setembre del 2015, entre d’altres.
Aquest any amb la finalitat d’incrementar la maduresa i cobertura de la seguretat del
perímetre envers a possibles atacs externs, es va treballar conjuntament amb els
responsables de xarxes de comunicacions per millorar la protecció de l’entorn de
resolució de noms i serveis allotjats en xarxes de distribució de continguts externes
a la Generalitat de Catalunya.
Addicionalment i de manera puntual es van incrementar les mesures de protecció i
cobertura del perímetre per l’esdeveniment, procés electoral 27 de setembre del 2015.
L’increment de dispositius de seguretat a monitorar i gestionar pel CESICAT a propiciat el
canvi en el model de gestió d’alertes generades al perímetre de seguretat. La gestió d’una
alerta es relaciona directament amb una petició que es genera automàticament en l’eina
de gestió de la demanda i registre de l’activitat operativa. Aquesta canvi ha
incrementat substancialment el nivell de maduresa del servei de gestió d’alertes,
impactant directament en la millora en eficiència en la tasca d’anàlisi i temps de resolució.
Una de les principals ciberamenaces en les que ha sigut necessari incrementar el nivell
de protecció del perímetre de seguretat, han estat les campanyes per a la infecció dels
llocs de treball mitjançant codi maliciós o també conegut com a malware. Durant tot l’any
s’han rebut continues onades d’atac amb prop de 600 llocs de treball afectats distribuïts
de manera desigual entre els distints Departament de la Generalitat de Catalunya, assolint
una substancial reducció de l’impacte d’aquest tipus de campanyes respecte anys
anteriors.
Les campanyes més actives per codi maliciós han estat, entre d’altres, les relacionades
amb les variants Upatre/Dyre (39%) i Cryptolocker (58%). El CESICAT han posat en
marxa un procediment excepcional de gestió d’incidències generades per virus
(Ransomware) amb la finalitat de coordinar i homogeneïtzar les tasques a executar pels
diferents grups resolutoris que intervenen en la eradicació d’aquest tipus d’incidents de
ciberseguretat. Addicionalment associat en aquest procediment es realitza un seguiment
periòdic de l’estat de situació i procés de millora continu.
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Un gran percentatge dels atacs dirigits a la Generalitat de Catalunya provenen des de
xarxes anònimes i orígens amb baixa reputació, en aquest sentit des del CESICAT
s’han aplicat mesures addicionals de protecció al perímetre de seguretat per minimitzar el
seu impacte en cas d’atac.
Aquest any s’han dut a terme un seguit d’esdeveniments rellevants a nivell de Catalunya,
a on ha estat necessari establir models puntuals de relació amb altres Centres
d’Operació de la Seguretat internacionals amb la finalitat d’incrementar el grau de
cobertura i maduresa del perímetre de seguretat per fer front a possibles atacs, o incidents
que es poguessin produir.
Identificar, analitzar i fer seguiment preventiu de les possibles ciberamenaces és una altra
activitat que realitza el CESICAT, l’objectiu de la qual és identificar i evitar possibles
incidents de seguretat, i vulnerabilitats de seguretat que puguin afectar negativament als
actius de la Generalitat de Catalunya o les administracions locals, com per exemple
assalts, intrusions o fuita d'informació en Sistemes d’Informació.
L’objectiu d’aquest anàlisi de ciberamenaces, és recollir informació de fonts obertes i
tancades sobre les activitats, intencions i context de possibles ciberamenaces, avaluant
els riscos que suposen i notificant-los de manera reactiva als diferents destinataris de la
informació.
En el procés en la identificació de ciberamenaces de tipus vulnerabilitat que puguin afectar
al programari associat al Sistemes d’Informació de la Generalitat de Catalunya, s’ha
realitzat un estudi comparatiu de serveis especialitzats en l’àmbit d’identificació i
notificació de vulnerabilitats amb el objectiu de disposar d’aquest tipus de servei que
permetria incrementar la maduresa i millorar el temps de resposta del CESICAT envers a
la gestió de les vulnerabilitats.
El servei d’anàlisi de la ciberamenaces ha posat en marxa aquest any un seguit d’informes
periòdics de Noticies rellevants en Ciberseguretat, Hacktivisme, etc. així com l’emissió
de 8 informes específics amb l’objectiu d’incrementar el grau de maduresa del CESICAT
envers a possibles incidents o accions necessàries en l’àmbit de protecció des del
perímetre de seguretat, per exemple anàlisi de noves variants de codi maliciós
Cryptolocker, malware dirigit a mòbils, campanyes víriques en curs, noves tendències
d’atac, etc.
L’activitat del CESICAT envers la resolució d'incidents de seguretat es basa en un
conjunt de tasques proactives i reactives respecte a l’aprofitament de vulnerabilitats i
incidents identificats durant les activitats preventives i de qualsevol informació monitorada,
o rebuda de fonts terceres que no formi part del desenvolupament habitual de l’activitat
del CESICAT i que causen, o poden causar, una interrupció dels serveis o una reducció
de la seva qualitat.
Respecte la resolució d’incidents també es dóna suport reactiu mitjançant la recepció de
peticions per part de les pròpies comunitats usuàries, donant suport en la resolució
d'incidents, com per exemple en els casos de necessitat de desinfecció de virus. A més,
amb aquesta activitat, s’amplien els coneixement dels problemes de seguretat de la
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informació a través de la documentació, establiment de protocol de comunicació i
coordinació dels processos i procediments operatius per tal de millorar el servei i
l'experiència dels usuaris.
D’aquesta manera, el CESICAT, dins de la seva activitat, té com a objectiu l’establiment i
millora dels models de relació i comunicació entre els diferents actors i equips involucrats
en la resolució d'incidents per tal de formalitzar i modelitzar la resposta d’aquests
incidents.
Durant l’any 2015, s’han establert laboratoris temporals de proximitat i de
contingència en casos de indisponiblitat del laboratori central per tal de reduir els temps
de resposta, millora dels processos i recopilació d'evidències, principalment en incidents
de seguretat de tipus codi maliciós (malware) que s’han patit de manera massiva tot l’any.
A més de la preparació i disposició de dispositius de seguretat (sondes) per l’aplicació
immediata de mesures de contenció i mitigació a ubicacions remotes per donar resposta
a incidents de seguretat en curs, per exemple en la campanya que va patir la Generalitat
de Catalunya amb el virus anomenat Upatre/Dyre que es va iniciar al febrer i va finalitzar
a principis de maig.
És de gran importància en la gestió d’un incident, més si aquest té algun tipus d’implicació
internacional disposar de la informació o contactes adients que permetin una gestió
eficient i uns temps de resposta en resolució coherents amb les necessitats de continuïtat
i integritat de negoci que es vegi impactat, en aquest sentit des del CESICAT s’han dut a
terme accions com són la participació en el FIRST 2015 i el APWG eCrime 2015, s’han
establert models de relació amb proveïdors i fabricants estratègics i Centres de Resposta
immediata en cas d’incident de seguretat (CERTs). S’han assolits acords per l’intercanvi
d’informació en matèria de ciberamenaces amb Anti Phishing Working Group (AWPG),
CIRCL (CERT de Luxemburg) i US-CERT (CERT Governamental d’Estats Units)
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Entre les activitats més rellevants que es porten a terme en aquesta línia d’acció es troben
la gestió i les revisions de les alertes de seguretat. En aquest aspecte, el CESICAT
durant el 2015, ha detectat més de 260 milions d’alertes de seguretat. En el següent
gràfic es pot observar l’augment del nombre d’alertes gestionades pel CESICAT i que ha
consistit en la revisió i gestió proactiva d’aquestes alertes rebudes:

Alertes gestionades
40.000.000
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30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0

Els dos tipus d’alertes detectades es divideixen en:




Incompliment de polítiques: són aquelles alertes que el sistema genera quan aquest
detecta que un subjecte (sistema o persona) està realitzant una acció no permesa pel
conjunt de normes i polítiques de la Generalitat de Catalunya, com per exemple l’ús
de protocols no segurs, l’accés a pàgines no permeses, etc.
Atacs rebuts: són les alertes que el sistema genera quan aquest detecta que un
subjecte (sistema o persona) està intentant realitzar un atac, mitjançant l’explotació
d’alguna possible debilitat del sistema entre d’altres, l’accés il·lícit o l’ús no autoritzat
de recursos.
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Segons aquesta classificació, s’han detectat les següents alertes:

Tipus d'alertes

17%

83%

Violació de politica:

Atacs:

La severitat de les alertes detectades ha estat la que es presenta a continuació, es
destaca el baix número d’alertes de severitat alta:

Severitat de les alertes
2%

14%

84%
Alta

Mitja
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En la següent taula es veuen descrites les principals categories d’atacs rebuts l’any
2015 que coincideixen amb les de l’any 2014:

Categoria d’atacs

Descripció

Impacte

Malware

Tràfic generat per codi maliciós o no
autoritzat

Possible infecció de maquinari, posant
en risc d'infecció la xarxa on es troba
ubicada la màquina

Exploits

Intent d'aprofitar una vulnerabilitat
coneguda d'un sistema per tal
d'aconseguir accés no autoritzat

Tenir accés complert al sistema i a les
dades que emmagatzema, posant en
risc la integritat de la informació

Atacs de
reconeixement

Acció encaminada a identificar
sistemes, serveis oberts i
vulnerabilitats de la teva xarxa per tal
de ser atacada més tard de forma
específica

En el cas que s'identifiqui un sistema
vulnerable, podria permetre a un
atacant agafar el control de forma
remota del sistema atacat

Denegació de servei

Increment anòmal del volum de tràfic
de la xarxa contra un mateix sistema

Pot provocar inestabilitat en el servei
atacat i fins i tot blocar-lo
completament sense donar resposta

Per altra banda, les investigacions dutes a terme en l’activitat de gestió de
ciberamenaces, permeten analitzar informació i generar informes sobre ciberamenaces
que puguin esdevenir un potencial incident de seguretat en cas de ser dirigit sobre actius
TIC de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.
Els informes es realitzen a partir de la recerca i correlació de la informació existent en
totes aquelles fonts accessibles pel CESICAT i serveixen de base per fer un seguiment i
històric de les amenaces identificades.
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En el període de 2015 s’han gestionat prop de 9.000 alertes de ciberamenaces, realitzant
més de 100 anàlisis específics i prop de 120 seguiments de la ciberamenaça. En el
gràfics que es mostren a continuació es pot observar el volum mensual de l’activitat duta
a terme al llarg de 2015:

Alertes gestionades
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

Accions realitzades
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Anàlisi de ciberamenaces

Monitorització de ciberamenaces

L’activitat duta a terme pel CESICAT envers la resolució d'incidents durant el període
de 2015, ha suposat la gestió de prop de 12 mil incidents. A continuació es mostra
l’evolució mensual d’aquesta gestió:
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Incidents gestionats
8000
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3000
2000
1000
0

Com es pot observar en el gràfic el volum d’incidents de seguretat va patir un augment
considerable a principis d’any envers a la revisió d’incidents gestionats l’exercici 2014 i
posterior tancats administrativament.
L’increment en el tancament d’incidents de seguretat el mes de Juliol es correspon amb
la resolució de la campanya d’infecció de la variant Upatre/Dyre, mentre que la campanya
de malware anomenada Cryptolocker es reparteix en tot l’any 2015.Finalment, l’augment
en la gestió d’incidents de seguretat a final d’any, es correspon en la gestió de casos de
tipus infecció reportades per tercers.
A continuació es mostra la distribució d’aquests incidents a l’exercici segons la tipologia
d’atac. Es pot observar que els atacs majoritàriament són de codi maliciós mentre que la
següent tipologia d’atacs són d’intrusió. La resta d’incidents suposen una minoria que
engloba tipologies com frau, contingut abusiu o robatori d’informació, entre d’altres.
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L’activitat de projectes de seguretat de l’Àrea d’Operacions iniciada al 2014, ha
continuat i s’ha reforçat aquest 2015 amb el mateix objectiu inicial, que no es altre que el
donar resposta a les diferents necessitats que es plantegen des dels diferents serveis de
l’àrea d’operacions. Per tal de que la resposta a la necessitat sigui la mes adient per el
negoci i la mes ajustada en termes d’eficiència econòmica, aquesta es sempre
conceptualitzada com un projecte, on es determinen principalment els objectius a assolir,
les fases d’execució, la seva planificació temporal i l’estudi econòmic. Actualment els
projectes es classifiquen en les següents tipologies:






Projectes correctius: projectes que se centren en la correcció de defectes i
mancances en eines i plataformes existents.
Projectes estratègics: projectes que donen resposta al diferents actuacions
plantejades en el pla estratègic del CESICAT i que son de màxima importància o
prioritat per part de la Direcció del CESICAT.
Projectes evolutius: projectes que tracten la millora o actualització d’eines,
plataformes o serveis existents.
Projectes de transformació: projectes que milloren o canvien les eines cap a
noves plataformes o eines.
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2.2.3. Resiliència
En el moment que el CESICAT no només treballa en la prevenció i la protecció sinó que
a més proporciona als actius la capacitat de resistir i recuperar-se davant de desastres o
caigudes de servei, significa que es treballa per la resiliència dels sistemes i la
resistència a l’adversitat d’aquests, creant una organització robusta que pot respondre
ràpidament als atacs.
En aquest sentit, si els sistemes són capaços de resistir tot tipus de circumstancies sense
que afecti el seu nivell de servei, llavors es pot dir que es tracta d’un sistema robust. Quan
el sistema no és capaç de vèncer una situació adversa, però pot adaptar-se per disminuirles i continuar oferint el servei, llavors es tracta d’un sistema resilient.

Per garantir que els sistemes d’informació i els actius del Govern i les administracions
locals tinguin el correcte nivell de resiliència, s’han de potenciar capacitats d’identificació,
detecció, prevenció, contingència, recuperació i millora davant les amenaces, atacs o
desastres. Les següents activitats treballen amb aquest objectiu: certificacions,
continuïtat del negoci i formació.
Durant 2015, el CESICAT ha continuat en aquesta línia mitjançant el treball conjunt amb
els equips gestors dels sistemes per tal d'aconseguir i mantenir les certificacions que
garanteixen la preparació dels serveis per convertir-se en sistemes robusts i resilients.
Aquest treball conjunt ha passat tant per accions per proveir als clients del CESICAT de
la informació i experiència dels seus professionals com per assessorar-los i proporcionarlos informació clau per entendre de quina manera està exposada l’organització a possibles
amenaces que li puguin afectar.
Com a part del procés de millora contínua, el fet de mantenir i aconseguir certificacions,
com la ISO/IEC 22301, implica que els sistemes es veuran millorats, ja sigui, reduint temps
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de recuperació de processos significatius pel negoci com incrementant l’eficiència en la
presa de decisions en situacions de crisi, etc.
La implantació/manteniment de Sistemes de Gestió de Continuïtat de Negoci aporta una
millora en els processos crítics (ja sigui en eficiència, com en presa de decisions, etc) dels
organismes, així com reconeixement com a organitzacions de referència en el seu sector.
El CESICAT ha pogut desenvolupar aquestes activitats gràcies a la seva visibilitat i
imatge, dins la figura d’expert i assessor per qualsevol organisme pertanyent a la
Generalitat de Catalunya.
El CESICAT realitza les següents activitats de consultoria de continuïtat previstes dins la
norma ISO 22301 per tal de cobrir les necessitats puntuals dels seus clients en aquesta
matèria, com anàlisi d’impacte al negoci (BIA), anàlisi de riscos (AR) i plans de recuperació
de desastres (PRD).
Amb els anàlisi d’impacte al negoci es tracta d’establir una priorització de recuperació dels
processos més significatius i definir uns actius mínims que donin suport a aquests
processos en cas d’ocurrència d’un incident disruptiu.
Els anàlisi de riscos permeten identificar i gestionar els riscos d'una organització, en
matèria de continuïtat, per tal d’evitar la seva materialització proporcionant una visió
transversal dels riscos detectats i, per tant, oferint als seus clients un servei que aporta
valor sobre decisions estratègiques a prendre, o fins i tot operatives, donat el nivell
d’especialització que s’ofereix.
A través del suport i l’auditoria de les proves de recuperació de desastres s’aporta
credibilitat i rigorositat a les proves realitzades, respecte l’assoliment dels objectius
plantejats, la validesa de la pròpia prova davant l’escenari plantejat, la correcta distribució
de les tasques a realitzar entre tots el participants, la validació de les passes a seguir, etc.
D’aquesta manera es controla el manteniment dels plans de recuperació per evitar
indisponiblitats indesitjables durant la caiguda dels serveis, infraestructures o aplicacions
no planificades a la Generalitat i a les administracions locals.
L’Entitat ha executat certificacions de la norma ISO/IEC 22301 (manteniment) durant
l’any 2015 en dos organismes públics:



Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions
Servei d’emergències 112

El resultat de les auditories externes realitzades sobre aquests dos organismes han estat
satisfactoris. Cal destacar que, el cas del 112 és la primera certificació ISO/IEC 22301
que s’obté des d’un servei d’Atenció i Gestió de trucades d’Emergència a nivell
d’Europa.
El procés d’implantació i manteniment de les certificacions ha obtingut una resposta molt
positiva per part dels organismes certificats, motiu que ens permet millorar la col·laboració
amb els organismes i treballar per optimitzar els seus processos interns.
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Com a part de les activitats que es realitzen des del CESICAT per assegurar els sistemes,
també s’inclouen aquelles que es fan per garantir que els canvis necessaris en les
infraestructures, degut a les modificacions fetes pel Model TIC, s’executen de manera
correcta, a través de l’elaboració de les guies per garantir les mesures a aplicar en els
trasllats de CPDs.
Per altra banda, dins aquest àmbit es realitza la coordinació de l’execució de les proves
de PRD, auditant tot el procés, prenent nota de tots els incidents i desviacions
ocorregudes i documentant-ho degudament. Es pretén que, a mesura que s’avanci en la
transformació del nou model TIC dels diferents sistemes d’informació, es puguin executar
PRD d’un nombre significatiu de sistemes.
El CESICAT s’encarrega de coordinar els proveïdors, els contactes amb el departament
afectat, així com d’altres organismes involucrats en la realització de les proves de PRD
per la definició de les tasques a realitzar a nivell tècnic i de manera detallada dins de la
prova.
Un cop es finalitza la prova de PRD, el personal designat a auditar la prova analitza el risc
que comporta cadascuna de les incidències i desviacions detectades durant el procés
provat. A partir de l’anàlisi s’exposen els resultats de la prova, indicant el nivell de risc de
les troballes detectades i proposant accions per corregir-les. Les accions acordades són
registrades al pla d’acció per tal de realitzar-ne un correcte seguiment que permeti assolir
el grau objectiu o de referència marcat en la pròpia auditoria per a aquell procés o sistema.
Durant aquest any 2015 s’ha realitzat la coordinació de 5 PRD sobre Sistemes
d’Informació particulars del Departament de la Presidència, Benestar Social i Família,
Interior, Agricultura Ramaderia i Pesca i Empresa i Ocupació.
Com a part de les activitats que garanteixen la continuïtat de Negoci prestades pel
CESICAT, s’inclou la creació de BIAs que aporten valor afegit als clients, ja que permeten
prendre decisions estratègiques, validar funcionalitats de seguretat de les infraestructures
i temps de recuperació requerit pel propi negoci o regulació.
Durant l’execució d’aquests projectes s’ha generat la totalitat de la documentació
(formularis, plantilles, procediments, annexes, presentacions, quadres de comandament,
etc.), en base a la informació obtinguda en reunions amb les persones clau del negoci. El
plantejament emprat per aquest tipus d’escenaris consta de 4 fases seguint el model de
millora contínua Plan-Do-Check-Act (PDCA). Els BIAs realitzats durant 2015 han estat 2,
entre els quals es troba el del Diari oficial de la Generalitat de Catalunya
Pel que fa a la formació dels diferents àmbits en matèria de seguretat es concentra en la
generació de continguts formatius en seguretat de la informació per formacions a
empleades i empleats públics en els diferents departaments i la realització de les
mateixes. Entre els materials de suport que es generen es troben presentacions
PowerPoint, guies de formador, vídeos resum i de sensibilització, material de resum pels
assistents i enquestes de valoració.
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Les sessions realitzades durant 2015 es divideixen entre aquelles que es consideren de
nivell bàsic i les que són específiques per algun dels àmbits de seguretat de la informació.
Entre les formacions bàsiques es troben:






Curs de Seguretat de la Informació per usuàries i usuaris clau i responsables de
serveis de l’Organisme Pagador pel Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Formativa bàsica sobre protecció de dades de caràcter personal, la seguretat de
la Informació i l’ús de les TIC.
Formativa bàsica sobre mesures de seguretat de la Informació i l’ús de les TIC.
Jornades sobre Protecció de dades de Caràcter Personal i Seguretat de la
Informació i bones pràctiques de la seguretat de la informació i els recursos
tecnològics.

En resum, durant l’any 2015 s’ha fet formació al voltant de 3.000 empleades i empleats
públics en mesures bàsiques de seguretat TIC. Addicionalment, 78 responsables
funcionals han rebut formació en mesures específiques.
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2.2.4. Governança
Totes les activitats operatives del CESICAT han de gestionar-se de cara a garantir la
seguretat de la informació. D’aquesta manera, hi ha activitats dedicades a governar la
gestió de la seguretat.

Les tasques de governança es centren en reforçar el servei que s’ofereix a la Generalitat
de Catalunya i les administracions locals i en els esforços que el propi CESICAT fa per
millorar i ampliar la seguretat de la informació mitjançant activitats com la relació amb
clients i el govern del risc, la identitat digital, la gestió del marc normatiu i
l’assessorament legal en seguretat TIC.
Un dels pilars del CESICAT per reforçar la seguretat dels àmbits és la potenciació de la
relació amb el client a través de la figura del RSI en els Departaments i l’Administració
Oberta de Catalunya per les administracions locals.
Aquests punts de contacte proporcionen un nexe de comunicació entre els departaments
i les administracions públiques, i el CESICAT per explicar i oferir els serveis a través de
la presentació i ús del Programa de Seguretat proposat per l’Entitat, cobrint així les
necessitats d’aquests organismes en Seguretat de la informació. Així mateix, aquestes
figures de referència proporcionen consell, guia i informació sobre els temes que
sorgeixen en matèria de seguretat d'informació als departaments.
De cara a incrementar la governança de la seguretat TIC, des del CESICAT s’ha treballat
en la gestió de la Identitat Digital per tal d’assegurar la veracitat i confidencialitat de les
dades referents a un servidor o a una aplicació de la Generalitat o administracions locals
a través del desplegament de Certificats Digitals i a la seva gestió del cicle de vida (alta,
renovació, revocació o suspensió). D’aquesta manera es gestiona la relació amb les
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diferents entitats certificadores (CA) de manera que s'agilitza la gestió de la seva
elaboració.
Per altra banda, el CESICAT treballa per la gestió d’un marc normatiu que permeti
especificar les necessitats tècniques i legals en matèria de seguretat TIC dels tres pilars
bàsics en que treballa el CESICAT, tecnologia, informació i organització.
Aquesta gestió comença per la creació, revisió i actualització d’aquest marc a partir de les
normes i lleis de manera que aquells projectes que s'hagin d'executar dins la legislació
vigent assegurin l'aplicació de les bones pràctiques i el bon ús de les TIC. Una vegada
establert aquest marc també es treballa en l’auditoria per revisar l'aplicació d’aquest i així
assegurar la correcta implementació de les mesures de seguretat establertes i el
compliment legal en els sistemes d’informació dels departaments.
Per tant, també es treballa en la gestió, control i planificació de les auditories necessàries
en el mapa dels sistemes de la Generalitat de manera integrada dins una planificació
anual o invocades sota demanda.
El canvi de Model TIC fa necessari el control i auditoria dels proveïdors de manera que es
garanteixi l’aplicació dels controls de seguretat que s’especifiquen a nivell tècnic. A més,
la col·laboració amb els RSI ha permès una gestió proactiva i coordinada de les auditories
amb els departaments.
Les auditories normatives es focalitzen en els marcs normatius legals, els quals són
d’obligat compliment pel client i que afecten en més o menys grau a tots els processos de
gestió, als sistemes d’informació en els quals es sustenten i en els grups que gestionen i
operen aquests sistemes d’informació, com ara les relatives a la Llei orgànica de protecció
de dades i l’Esquema Nacional de Seguretat.
Com a punt de governança d’aquest marc normatiu de la seguretat de la Generalitat de
Catalunya s’ha establert la gestió i el control de qualsevol incompliment temporal
(denominat operativament, excepció de ciberseguretat) que pugui produir-se, identificant
el seu risc i escalant-lo a cada un dels afectats per actuar de la millor manera.
A partir de la gestió del marc normatiu i l’especialització en la normativa i la legislació de
la seguretat de la informació, es dóna un servei d’assessorament legal en Seguretat
TIC per aclarir aquells dubtes que puguin sorgir als departaments, administracions locals
i ciutadania sobre les legislacions vigents en matèria de seguretat informàtica, protecció
de dades i propietat intel·lectual de manera que s'asseguri la correcta aplicació d'aquestes
i garanteixi un correcte ús de les dades privades de la societat catalana en els sistemes
de la Generalitat de Catalunya i les administracions locals. Aquest assessorament en
matèria legislativa sobre les TIC es proporciona al propi CESICAT per assegurar que el
desenvolupament de les seves activitats es manté sota el marc legal establert.
En línia als objectius establerts per la governança de la seguretat durant 2015 s’ha
treballat en les activitats que es descriuen a continuació.
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De cara a mantenir la relació amb els clients, a principis del 2015 el coneixement per
part del CESICAT i la participació en el govern de la seguretat de la informació de
cadascun ha avançat fins a assolir una visió d’alt nivell de l’organització, un canal de
comunicació amb alguns dels actors importants del departament i una visió d’alt nivell
dels processos crítics i aplicacions associades del departament. D’aquesta manera s’ha
pogut establir un Programa de Seguretat adient a les necessitats i prioritats de cada
departament.
Una fita cabdal pel desplegament del model de seguretat que el CESICAT te encomanat
per part del Govern, es materialitza a través del programa de seguretat desenvolupat des
de la unitat de Govern del risc. Durant aquest 2015, s’han establert les bases del que ha
de ser el programa, establint els objectius, les línies principals d’activitat, els sistemes de
informació i els processos de negoci crítics pel Departament.
Durant el 2015 s’ha establert el programa de seguretat marc per tota la Generalitat de
Catalunya, així com les versions personalitzades pels distints Departament.
A banda de la pròpia comesa dels RSIs com a experts dedicats als departaments, s’han
establert i celebrat els comitès de seguretat de la informació que permeten presentar
la situació d’aquesta en cadascun dels departaments per tal de presentar resultats de
compliment i accions executades, elevar riscos, assessorar per la presa de decisions i
establiment de properes passes.
Per tal de mantenir una comunicació permanent i auto-consumible, també s’ha treballat
en l’impuls del portal de seguretat que permet mostrar i mantenir actualitzada la
informació, els riscos i l’estat dels departaments i els seus aplicatius en matèria de
seguretat TIC per a que la informació estigui actualitzada i sigui de fàcil consulta.
De manera paral·lela s’ha treballat en oferir un catàleg de serveis especialitzat per les
administracions locals per tal de cobrir les necessitats més prioritàries i de poder
incrementar la penetració d’aquests serveis a totes les administracions locals del territori
a través del nexe de comunicació de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC).
Durant 2015, el CESICAT, i en consonància amb les tendències del sector, ha continuat
desplegant i evolucionant els serveis al voltant de la identitat digital i, principalment, en el
seu govern. És per això que durant el 2015, s’ha engegat un nou servei de Govern de la
Identitat Digital, dintre de l’àrea de Govern del Risc, amb l’objectiu principal d’aconseguir
implantar la gestió del risc dintre de l’àmbit de la identitat digital, i alhora aquesta, amb la
resta d’activitats del CESICAT. Aquest servei doncs, realitza les seves accions al voltant
de tres activitats principals:




Gestió del Cicle de vida dels certificats digital
Gestió de la seguretat de Gicar
Govern del risc de la identitat Digital

En quan a la gestió del cicle de vida dels certificats digitals, destacar tres fites principals.


Industrialització i millora en el temps de generació dels certificats digitals, millorant
e un 58%, el temps de gestió de les peticions.
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Estudi del impacte del canvi de SHA1 a SHA2 per tots els certificats de la
Generalitat.
Gestió de un inventari únic i íntegre que minimitza els riscos derivats d’una mala
gestió del cicle de vida dels certificats.

Respecte la Gestió d’Identitat Digital s’ha automatitzat la creació i generació d’informes
per cada Departament per l’anàlisi de tendències i posterior optimització del processos.
S’inclouen els següents indicadors:
-

Identitats actives totals.
Identitats a caducar i a suspendre.
Variació mensuals d’identitats actives.
Temps mig de suspensió d’identitats.
Identitats que es tornen a activar, tant a nivell
mensual com a global.
Certificats digitals existents i xifratge personal.

Des del servei d’Identitat Digital s’ha donat suport a la
transformació de GICAR, realitzant un especial focus amb la integració de les aplicacions
més crítiques i la integració dels logs a la plataforma SIEM del CESICAT.
Seguint amb aquesta visió de la gestió i el govern del risc, la gestió de les excepcions de
seguretat, esdevé l’activitat diària d’aquesta gestió del risc, ja que és en el dia a dia de la
implementació de mesures de seguretat en els projectes que es despleguen, on es
produeixen situacions puntuals, d’excepció al marc normatiu, que requereixen d’una
gestió àgil, però coordinada, d’aquest risc. Aquest objectiu és cobert pel servei d’excepció
de seguretat.
El servei d’Excepcions de Seguretat del CESICAT té doncs, com a objectius principals:



Identificar i valorar els riscos de seguretat que suposen les peticions d’excepció
rebudes.
Gestionar el cicle de vida de les peticions d’excepcions de seguretat rebudes.

Cal destacar l’esforç significatiu que s’ha fet en optimitzar aquest procés, identificant i fent
difusió del que és i no és una excepció de seguretat amb l’objectiu d’aplicar d’una manera
més eficients els recursos d’aquesta activitat:


Fent que el que no és una excepció no es tramiti com a tal.
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Dedicant més temps a la gestió de cada excepció, així com al seu cicle de vida,
aportant d’aquesta manera, mes valor tant al client, com a la gestió del risc.

Aquesta acció ha permès disminuir substancialment les peticions que no eren excepcions,
en contrast amb els anys anteriors,
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En la següent gràfica es mostra l’estat de revisió i elaboració de les polítiques, les normes,
les guies i la documentació de suport que formen part del Marc Normatiu de la
Generalitat a finals del 2015.

Marc Normatiu de la Generalitat
4
22

Vigents

Revisió

9

Elaboració

80

Oportunitat
Derogats

39

En concret durant el 2015, l’activitat de creació i revisió del marc normatiu ha treballat en
60 estàndards, dels quals s’han publicat 8, 4 s’han derogat i la resta es troben pendents
de revisió i elaboració. Es destaca l’elaboració de la Política d’identificació i signatura
electrònica de la Generalitat de Catalunya; i la Norma de navegació web de la Generalitat
de Catalunya.

Estàndards de Seguretat
14%

16%

Publicats
Revisió

Elaboració

70%
En el 2015 s’han concentrat els esforços per tal de garantir el compliment legal i normatiu
a través d’auditories i d’adequacions de la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD),
executant 18 auditories i iniciant 4 més que es finalitzaran al llarg de l’any 2016, per
assegurar la correcta implementació de les mesures de seguretat establertes i el
compliment legal en els sistemes i aplicacions dels departaments.
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L’assessorament legal proporcionat des del CESICAT té com abast les TIC en matèria
legal tant sigui de normatives existents com de nova existència a través d'informes i
d’estudis jurídics. Durant l’any 2015, per aquesta activitat es destaca l’elaboració de
l’estudi jurídic de la solució en el núvol de Microsoft Office 365.
El número de peticions d’assessorament rebudes en 2015 ha estat de 158 peticions, les
temàtiques de les quals es divideixen de la següent manera:

Peticions d'Assessorament
13%
3%
Dades personals i tractament
de la informació

Esquema Nacional de
Seguretat
Altres (Propietat intel·lectual,
signatura electrònica…)

84%

Durant el 2015 s’ha iniciat el desplegament d’un nou servei, Seguiment de Compliment,
el qual defineix i fer el seguiment dels plans d’accions necessaris per corregir les
excepcions i desviacions trobades en els clients durant les auditories o anàlisis prèvies
amb l’objectiu de garantir el compliment normatiu a curt i mig termini. En concret, durant
el 2015 s’han generat i fet el seguiment de 6 plans d’acció.
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2.3. Internet segura
Continuant les activitats d’anys anteriors el Centre d'Internet Segura que té com a
principal tasca procurar un entorn segur per als més joves en l’ús d’Internet i les
tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) segons l’Estratègia per un millor
Internet per als menors de la Comissió Europea1.

El Centre d'Internet Segura treballa en la línia de comunicació a través de tasques com la
coordinació d’aquelles denúncies que es puguin rebre sobre continguts nocius per als
menors a Internet; crear, desenvolupar i posar en marxa línies d’ajuda, assistides per
professionals, per donar resposta a las demandes en tot el que fa referència amb la
seguretat en l’ús de les TIC enviades per menors, les seves famílies i/o els seus centres
educatius; i implantar accions de formació de conscienciació i sensibilització als
centres educatius, associacions de mares i pares dels alumnes i professionals de diferents
àmbits que treballen amb menors.
Durant 2015, les activitats dutes a terme en el marc d’aquest centre es poden distingir
entre els diferents col·lectius als que són dirigides: mares i pares, docents, professionals
(que treballen en l’àmbit de la DGAIA i benestar social o estudiants universitaris de
mestres d’educació i pedagogia), joves i a tot el públic en general a través de les xarxes.

2.3.1. Jornades de conscienciació
Amb l’objectiu de formar als professionals de la seguretat a Internet, s’han realitzat
sessions de conscienciació per la seguretat a Internet.
Per una banda, s’han realitzat sessions als professionals que treballen dins l’àmbit
d’atenció a la infància i l’adolescència de la DGAIA per la seguretat a Internet i a les
xarxes socials en la infància i l’adolescència. S’han format 120 professionals en
formacions de 8 hores de durada amb dues sessions per activitats de caràcter pràctic a
tot el territori.

1

The Strategy for a Better internet for Kids (BIK) provides actions to empowered them as they
explore the digital world. https://ec.europa.eu/digital-single-market/creating-better-internet-kids
i https://ec.europa.eu/digital-single-market/safer-internet-better-internet-kids
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La Diputació de Barcelona ha realitzat 2 sessions als professionals de la xarxa de
benestar social per la seguretat a Internet i a les xarxes socials en la infància i
l’adolescència dins la 24a Escola d’Estiu amb dues finalitats principalment:



Oferir als professionals que treballen en l’àmbit de la infància i l’adolescència els
coneixements i eines per a què fomentin un ús segur d’Internet i les xarxes socials.
Donar criteris als professionals que treballen en l’àmbit de la infància i
l’adolescència per a què conscienciïn sobre els riscos en l’ús d’Internet i les xarxes
socials a la infància i l’adolescència, i als progenitors.

Addicionalment, s’han realitzat sessions de conscienciació a través de tot al territori i a
través de diferents organitzacions i desenvolupades amb l’objectiu d’orientar en
l’acompanyament dels nens, nenes i joves en l’ús d’Internet. Les sessions busquen que
les mares, pares i educadors siguin més actius en la prevenció i conscienciació dels seus
nens i nenes. Es parla de reputació online, de continguts a les xarxes socials, de
dispositius mòbils, etc… i els mateixos participants poden intercanviar dubtes i
experiències pròpies. Entre les sessions organitzades en 2015 es troben:








10 sessions per al programa de “Suport Educatiu a les Famílies” de l'Institut
Municipal d'Educació de l’Ajuntament de Barcelona (IMEB) amb un total de
123 assistents.
19 tallers per al programa de “Eduquem en família” sobre estratègia familiar en
l'ús més segur d'Internet i les xarxes socials a través de la Diputació de
Barcelona amb una assistència de 176 ciutadans de diferents punts de la
província de Barcelona.
3 tallers per al programa de “Família i Educació” sobre estratègia familiar en l'ús
més segur d'Internet i les xarxes socials a través de l’Ajuntament de Sabadell amb
una assistència de 29 assistents.
S’han fet tallers sol·licitats per Ajuntaments com el de Tàrrega i Reus.
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En altres sessions sol·licitades per AMPAs o direccions de diferents centres
escolars amb l’assistència de 80 assistents.
Jornades adreçades a escoles de primàries en els nivells de 5è i 6è: 315 alumnes
escola Frederic Mistral, 220 alumnes de l’escola Arenal de Llevant, 110 alumnes
de l’Escola El Calderí, 48 alumnes de la Llacuna del Poblenou.

Mapa de sessions formatives realitzades durant 2015 en diferents poblacions (excepte la ciutat de
Barcelona)
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2.3.2. Jornades a estudiants de la UdG en Grau d’Educació
primària, infantil, menció TIC i Pedagogia i Psicologia en
seguretat a Internet entre els menors d’edat
En aquests 2015 s’ha desenvolupat activitats de formació a estudiants de la UdG segons
conveni de col·laboració signat per a participar de tasques de dinamització per a menors
de CESICAT i per a desenvolupar la formació de nous formadors a les escoles.
Aquest 2015, s’han organitzat 7 jornades a Girona per una assistència de 480 estudiants.
Data

CURS 2014-15
16 març 2015
16 març 2015
8 abril 2015
7 maig 2015
19 maig 2015
CURS 2015-16
15 octubre 2015
23 novembre 2015

Grau

assistents

Grau de Mestre d’Educació primària 1r
Grau de Mestre d’Educació primària-infantol 1r
Grau de Mestre d’Educació primària (menció TIC) 4t
Grau de Pedagogia i Psicologia 2n
Grau de Mestre d’Educació infantil 1r

80
60
60
50
60

Grau de Mestre d’Educació infantil 1r
Grau de Mestre d’Educació primària 1r

80
90

2.3.3. Activitats per a joves
Addicionalment, s’ha creat la guia web Com
t’impliques en l’educació digital dels teus fills i filles?
promoguda per l’Institut Municipal d’Educació de
Barcelona. En la creació d’aquesta guia han
participat diferents entitats formades per
professionals experts, federacions de pares i mares
d’alumnes i direccions de centres educatius en la
ciutat de Barcelona. La guia es troba disponible a
més de la versió impresa en versions digitals en
anglès, castellà i català.
Per a més informació es pot consultar el vídeo de la
presentació de la guia:
http://youtu.be/xxqTfY_Lsys
També s’han creat els següents jocs en versions
en català, castellà i anglès:


Compra segura: joc vivencial on es mostren quines són les accions que
comporten un consum responsable de noves tecnologies, Internet, xarxes
socials i aparells electrònics (mòbils, consoles...), tot treballant conceptes com
l’etiquetatge dels videojocs (codi PEGI), les condicions d’ús de les xarxes o les
aplicacions i la navegació per pàgines segures.
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Campanya de sensibilització de xarxes socials amb el Govern de la
Generalitat en l’àmbit Família i Escola
El CESICAT ha participat en el monogràfic sobre l’ús de les xarxes socials en la web de
la Generalitat de Catalunya (www.gencat.cat/ensenyament/familiaiescola) dirigit a totes
les famílies catalanes en relació amb l’escolarització.
Durant aquest any, s’ha afegit contingut en l’apartat sobre l’ús de les tecnologies, oferint
consells i eines per a diferents edats (0-3, 3-6, 6-12 i 12-18 anys) sobre l’ús i abús de les
TIC i en la prevenció i detecció del ciberassetjament.

Alguns dels nou apartats inclosos són:
 Què són les xarxes socials?
 Riscos.
 Consells específics en l’ús de Facebook, Youtube, Twitter, Whatsapp o
Instragram.
 Altres recursos i eines.
 Conversacions.
En el nou apartat de les xarxes socials, es proporciona informació específica per a cada
xarxa: edat mínima, què es pot fer en cada servei, com orientar als nostres fills i
referències a consells bàsics per als pares i mares.
Així mateix, es va elaborar un vídeo en l’apartat de recomanacions per a que els pares,
mares i els familiars trobaran resposta a qüestions com:





Què busquen els joves en les xarxes socials?
Són bones les xarxes socials?
Què podem recomanar als pares i mares per a que les utilitzin de forma segura?
Què no s’ha de compartir mai en les xarxes socials?
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Dia de la Internet segura
El Dia de la Internet Segura celebrat el segon dimarts de febrer de cada any i proposat
per la UE dins el programa Internet més Segura (Safer Internet Programme) i assumida
per molts països d’arreu del món, s’aprofita per reflexionar i prendre consciència de la
necessitat d’una Internet més segura, especialment per al col·lectiu de joves i infants.
Seguint la dinàmica de cada any, la UE proposa un lema i un vídeo que reflexiona sobre
algun aspecte de la seguretat dels menors a la xarxa. Enguany, el lema és “Fem plegats
una Internet millor”, i el vídeo convida als infants i joves a reportar els abusos a la xarxa.

Esdeveniments
Durant el 2015, el CESICAT ha participat en la ja tradicional Festa dels Súpers, però
com a novetat, ha participat al Festival de la Infància, celebrat a la Fira de Barcelona i
coincident amb el període no lectiu de nadal.
Aquest increment de la participació en esdeveniments ha estat possible gràcies a la
col·laboració que s’ha iniciat el 2015 entre el CESICAT i l’Agència Catalana del Consum.
La col·laboració entre ambdues entitats respon a la voluntat estratègica del programa
Centre d’Internet Segura que tots els departaments i organismes de la Generalitat que
tenen relació directa amb els objectius transversals del Centre d'Internet Segura siguin
partícips de les diferents iniciatives i activitats que aquest du a terme.
Amb l’estand comú del Centre d’Internet Segura i l’ACC a la Festa dels Súpers i al Saló
de la Infància, s’ha donat visibilitat entre els més joves i els seus tutors de la transversalitat
de la seguretat a Internet, i de la necessitat d’aplicar els hàbits de consum responsable
també a l’hora de jugar, compartir i comprar a la xarxa.

La Festa dels Súpers
La Festa dels Súpers, la gran cita anual dels membres i seguidors del Club Súper 3, ha
comptat un any més amb la participació del CESICAT, conjuntament amb l’Agència
Catalana del Consum. Aquest cop ha estat la dinovena edició i s’ha celebrat el cap de
setmana del 17 i 18 d’octubre a l’Anella Olímpica del Parc de Montjuïc sota el lema
“Arkandú”. Aquesta participació s’ha emmarcat dins les activitats que el CESICAT du
a terme sota la marca Centre d’Internet Segura.
Estand a la Festa dels Súpers:
Aquest any s’han produït novetats en la participació del CESICAT. La nostra participació
no ha estat a nivell solament de CESICAT sinó que hi hem participat en col·laboració
amb l’Agència Catalana del Consum, desembarcant a la festa amb un estand de 200
m2 equipat amb 20 ordinadors i dos nous espais amb noves activitats. Les dues
activitats principals han anat adreçades a ensenyar a navegar de forma segura per la
xarxa amb l’objectiu de sensibilitzar els menors i els seus pares, mares o tutors sobre la
importància d’aplicar el seny i la precaució a l’hora de navegar per la xarxa, mitjançant
una sèrie de jocs adaptats a diferents franges d’edat en què s’exposen les principals
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situacions de risc amb què es pot trobar un menor quan navega per Internet o fa ús
d’altres eines TIC.
Per tal d’assolir l’objectiu establert, els 20 ordinadors amb els que comptava l’estand
tenien 4 jocs disponibles amb els quals, nens i nenes, podien descobrir els reptes i perills
que amaga Internet i aprendre les recomanacions i mesures preventives que han
d’aplicar perquè la navegació per la xarxa sigui segura i constitueixi una experiència
profitosa.
A aquesta activitat s’hi afegí la proposada per l’ACC, que consistia en un tangram gegant
on, a partir del joc, els més joves han reflexionat sobre quines són les accions que
comporten un consum responsable de noves tecnologies, Internet, xarxes socials i
aparells electrònics (mòbils, consoles...), tot treballant conceptes com l’etiquetatge dels
videojocs (codi PEGI), les condicions d’ús de les xarxes o les aplicacions i la navegació
per pàgines segures.
Finalment, i amb un caire més lúdic, s’oferia l’opció de passar per un activitat on els
menors que havien fet l’activitat del joc o el tangram gegant es podien pintar la cara.
Tal i com es va realitzar el darrer any, i havent comprovat l’efectivitat i els bons resultats
del canvi, s’ha seguit col·laborant amb els estudiants de 4t any del Grau en Mestre
d’Educació Primària especialitzats en TIC de la Universitat de Girona. Cal destacar
l’aproximació que el CESICAT va realitzar amb facultats d’educació d’altres universitats
però aquests intents no van proliferar motiu pel qual es va tornar a establir relació amb
la UdG. Aquests nous perfils ens han permès poder seguir millorant l’atenció i rebre
feedback per part de les educadores i els educadors en base a l’experiència d’aquests
dies.

L’assistència a l’estand del Centre d’Internet Segura va ser de més de 4.000 nens i
nenes.
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El Festival de la Infància
El 2015 s’ha celebrat la 52a edició del Festival de la Infància, que té lloc al recinte de
Montjuïc de la Fira de Barcelona del 27 de desembre al 4 de gener, amb més d’una
desena d’activitats lúdiques i educatives.
Estand al Festival de la Infància:
L’estand del Centre d’Internet Segura comptava amb un estand amb dues pantalles
de grans dimensions mitjançant les quals va dur a terme una activitat en què els més
joves podien descobrir, tot jugant de manera grupal i participativa, els reptes i perills
que amaga Internet i les recomanacions i mesures preventives que han d’aplicar
perquè la navegació per la xarxa sigui segura i constitueixi una experiència profitosa.
A aquesta activitat s’hi afegia la proposada per l’Agència Catalana del Consum, que
consistia en dos tangram gegants adaptats a dos trams d’edats (de 6 a 8 anys i de 9
a 12) on, a partir del joc, els més joves reflexionen sobre quines són les accions que
comporten un consum responsable de noves tecnologies, Internet, xarxes socials i
aparells electrònics (mòbils, consoles...), tot treballant conceptes com l’etiquetatge
dels videojocs (codi PEGI), les condicions d’ús de les xarxes o les aplicacions i la
navegació per pàgines segures.
Per tal d’oferir una activitat més lúdica, s’oferia l’opció del pinta cares; aquelles nenes
i nens que visitaven el nostre stand i feien una de les dues activitats més educatives:
el tangram o el videojoc, podien pintar-se la cara amb diversos personatges.

L’assistència a l’estand del Centre d’Internet Segura va ser de més de 3.000 nens i
nenes.
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Materials lliurats:
Durant el 2015 i especialment durant els dos esdeveniments en els quals hem participat,
s’han utilitzat diferents materials per donar informació als pares, mares, nens, nenes i
joves sobre la seguretat a internet, entre els quals hi han hagut: :





Fullets amb informació de Saps a què juguen? (per a pares, mares i educadors).
3.800 bosses amb adhesius de difusió del Centre Internet + Segura, protectors de
càmera web i un fullet desplegable de consells per començar bé l’experiència
d’Internet
Tàngram amb referència al consum de pantalles conjuntament amb Agència
Catalana del Consum.

El joc de comportament dels menors davant com juguen en línia:
Durant l’edició de la Festa dels Súpers 2015 s’ha fet un recurs nou dirigit per a menors de
més de 9 anys en què es sensibilitza en les situacions de risc en els jocs en línia. El joc
proposa 5 situacions habituals en què un jugador pot prendre prevenció de riscos en la
compra del joc amb informació codi PEGI sobre contingut de joc, en l’acceptació d’anuncis
i micropagaments dins els jocs, evitar la compartició de dades personals dins els xats
públics, la descàrrega de noves aplicacions adequades per l’edat i amb el permís d’adults
i finalment, les estafes que es realitzen amb enllaços malintencionats.

Pàg. 50

Memòria d’activitat 2015
Balanç d’Actuacions

El joc, que permet avaluar les respostes, dóna consells després de cada acció i puntua
en tres nivells, de menys a més prevenció, quines mesures hauríem de prendre. De
l’estadística recollida després de 515 jugades es conclou que:


El perfil de l’edat dels participants i el nombre de jugades realitzades a l’estand:
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El perfil d’encerts de les 5 situacions al joc, amb 4 encerts de mitjana:



Menys del 50% encerts: 8%
Entre 50 i 80% encerts: 30%
Més del 80% encerts: 62%
Percentatge de respostes correctes per cada situació:

Pàg. 52

Memòria d’activitat 2015
Balanç d’Actuacions



Evolució de respostes en diferents edicions en el joc Els primers passos a Internet:
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En les dues edicions en què s’ha recollit dades del joc sobre com començar bé en
l’experiència d’Internet es conclou que el nivell d’encerts globalment s’ha reduït en 2,4
punts de mitjana, tot i que en la situació en què hi havia pitjor resultat el 2014 (aspectes
vinculats a la gestió de dades personals) s’ha millorat en 10 punts percentuals
Dinamització xarxes socials i web internetsegura.cat
El CESICAT, des del Centre d’Internet Segura, treballa al llarg de l’any per assegurar
que la ciutadania utilitzi els recursos TIC d’una forma segura. Amb aquest objectiu, es
realitzen activitats de divulgació, formació i conscienciació mitjançant l’elaboració
de continguts i recursos educatius que ajuden a prevenir situacions de perill per a la
seguretat d’aquests mitjans.
Durant aquest el 2015, el gruix de l’activitat s’ha centrat en la potència de la marca
Internet Segura i sumar a participació de més departaments de la Generalitat implicats
en aquestes temàtiques, com és el cas de l’Agència Catalana del Consum.
Així doncs, Internet Segura ha aprofitat internet i les xarxes socials per mantenir
l’activitat de difusió durant tot l’any 2015.
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Twitter
Pel que respecta a @internetambseny, la difusió de continguts es centra en la
publicació de guies de seguretat, es promociona la web i els materials que s’hi poden
trobar i s’aprofiten conceptes d’actualitat per tal de relacionar l’actualitat amb els
materials de conscienciació que tenim. Durant el 2015 s’han guanyat 603
seguidores i seguidors (34’5% més) arribant als 1750.
En aquest gràfic es pot visualitzar l’evolució de l’activitat del principal compte que es
gestiona (@internetambseny):
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Durant l’any 2015, el compte de Twitter @CESICAT no ha tingut activitat de
comunicació ni difusió.

Facebook
La pàgina de Facebook A Internet posa-hi seny ha arribat a aconseguir 2862 likes
durant el 2015. Les persones a les que s’arriba amb les comunicacions que es fan des
d’aquesta pàgina manté les tendències de l’any 2014 i situant la primera franja en
l’edat de 35-44 anys i la següent és la de 45-54 anys. Principalment han estat homes,
en detriment de les visites de perfils femenins, malgrat que la diferència és de 2-3
punts percentuals.
Les tres publicacions que més difusió i abast han tingut són:




Lectura dels permisos que facilitem als proveïdors d’una app en el moment d’instal·larla a l’smartphone.
Reportatge del TN amb els consells bàsics perquè els adolescents facin un ús més
segur d'Internet..
Els principals consells per evitar el #ciberassetjament, promocionant el vídeo
d’internetsegura sobre prevenció d’aquesta pràctica.
Pel que respecta a la pàgina de Facebook CESICAT, no ha tingut cap tipus d’activitat
durant aquest període.
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Pàgines web
La pàgina web del CESICAT dedicada a la pròpia entitat ha rebut un total de 11.818
visites per part de 9.293 visitants durant el 2015.
El web d’Internet Segura ha rebut un total de 19.805 visites per part de 15.061
visitants amb la següent distribució al llarg de l’any. Com ja és tendència anual, durant
el Febrer hi ha un repunt de visites degut a la dinamització de la web pel Dia de la
Internet Segura.
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A través de la web internetsegura.cat, i mitjançant diferents materials de difusió com
ara articles, vídeos, guies amb consells i recomanacions, jocs, pòsters, imatges o
infografies, es tracten temes com: telefonia mòbil i seguretat; ciberassetjament; la
protecció de la informació; la seguretat a les xarxes socials; l’enginyeria social; i
compra segura en el comerç electrònic.
Aquestes temàtiques s’han definit en funció de les necessitats identificades en cursos
i tallers realitzats a escoles, els dubtes rebuts i els informes de tendència de la
seguretat TIC, i s’han programat atenent els esdeveniments que es produeixen en
l’entorn tecnològic del país (per exemple, el mes de febrer, coincidint amb el Mobile
World Congress, es centra en la seguretat de la telefonia mòbil).

Participació en mitjans de comunicació
Durant 2015, el CESICAT ha intervingut en els mitjans de comunicació, televisió i ràdio,
per tractar temes com robatoris credencials d’accés, ciberatacs o en la celebració de fites
com el dia internacional de la ciberseguretat a través d’entrevistes, tertúlies i
col·laboracions en diferents programes de difusió.
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3. Tendències i Prospectives
3.1. Validació Prospectiva per al 2015 amb les
Tendències 2015
En la memòria del CESICAT corresponent a l’any 2014 es va realitzar un anàlisi de
tendències on es destacava la prospectiva de les principals amenaces que afectarien
durant 2015:

Volem aclarir les dos prospectives que han mostrat un comportament en el 2015 diferent
a l’esperat amb un comportament particular, de compliment parcial de la prospectiva:




Eines i tècniques. Botnets. L’evolució dels botnets és irregular. Si bé durant l’any
2014 van descendir, especialment pel fet que alguns grups organitzats van ser
desarticulats, durant l’any 2015 s’han detectat noves xarxes i botnets
principalment per a la realització d’atacs DDoS amb la finalitat de l’extorsió, així
ho reflexan els informes de Kapersky
Eines i tècniques. Exploits Kits. Els exploits kits han descendit en número i no se’n
detecten de nous. Alguns deixen d’actualitzar-se a causa de la detenció dels seus
creadors, tal i com es va analitzar durant el 2014. No obstant la seva activitat al
primer semestre de l’any va augmentar segon un estudi de Bromium Lab
Research i encara que és considera una tècnica vella, es preveu força activitat
durant el segon semestre de 2015 (encara no hi ha dades). Els exploits kits més
actius, segons el mateix informe, han estat l’Angler i el IE-Unicorn vulnerability que
exploten les vulnerabilitats flash i de l’Internet Explorer amb la finalitat d’infectar
amb ransomware els endpoints.
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3.2. Tendències 2015
Es pot dir que estem en la era del ‘cibercrim organitzat’ i del ‘Crime as a Service’. Si bé
cap dels dos termes són novetats de 2015, si que l’augment d’aquestes activitats delictives
i organitzades fa concloure que són tendència a l’alça.
Les principals amenaces detectades en el 2015:

3.2.1. Extorsió
Una de les tendències més rellevants durant l’any 2015 ha estat l’extorsió a través,
principalment, del malware anomenat Ransomware/cryptolocker.
El motiu principal de la infecció ha estat l’explotació de vulnerabilitats de programari base
instal·lat en els llocs de treball, principalment vulnerabilitats de Adobe Flash.
La forma principal d’infecció és a través de vulnerabilitats de les pròpies aplicacions.
Segons la web cvedetails.com dedicada a la publicació i control de vulnerabilitats de
programari es pot veure quines són les aplicacions amb un índex CVSS2 més elevat, tal
i com es pot veure a la taula següent:
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Cal destacar també que de les 10 aplicacions:


8 són aplicacions d’escriptori,



5 dedicades a internet, i



3 enfocades a la navegació.

El CESICAT ha detectat diversos atacs a webs mitjançant el wateringhole attack, que
intentar infectar amb un malware als seus visitants.
S’ha de dir que els atacs són cada cop més sofisticats –i segons el CyberEdge Group s’utilitza sovint la tècnica de wateringhole (abeurador) que consisteix en infectar amb
malware una pàgina web molt visitada i fràgil per a contaminarne als seus visitants.

3.2.2. ENGINYERIA SOCIAL
Phishing
Els atacs d’enginyeria social aprofiten la baula més dèbil de la seguretat, els usuaris. Dins
d’aquesta categoria queden englobats els atacs de phishing i d’spam. L’objectiu primari
és el robatori d’informació confidencial de l’usuari atacat, principalment credencials
d’accés i dades bancàries. Encara que el benefici econòmic no és tant immediat com els
atacs d’extorsió. Aquests atacs cerquen de forma directe o indirecte un benefici econòmic.
En un phishing dirigit els atacants cerquen informació a través de web-crawlers i
d’informació publicada principalment en xarxes socials. Aquesta informació és la que
utilitzen per a personalitzar els seus atacs.
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El cibersquatting consisteix en registrar dominis amb gramàtica similar a marques
reconegudes, això es pot fer per diversos motius, atraure tràfic per llençar un negoci o
atraure tràfic per cometre fraus o delictes
Els ciberdelinqüents han descobert que només canviant el canal, la víctima baixa la
guàrdia. No estem acostumats a rebre per missatgeria mòbil (sms, whatsapp, telegrams,
..) atacs de phishing.

Robatori i/o usurpació d’identitats.
S’ha detectat que el robatori o la usurpació de identitats digitals s’utilitza dins de les xarxes
socials per a la difusió de hoax, malware a través de virals.
S’ha observat que en alguns casos hi ha hagut intens de robatori d’identitats dirigits.
Aquests consisteixen en trucades als servei de suport a l’usuari de les organitzacions
demanant la restauració de la contrasenya fent-se passar per altres usuaris. Cal per això
tenir un alt grau de formació en els equips d’atenció i també dels usuaris per tal que els
protocols funcionin i evitin aquests tipus d’atacs.

3.2.3. Fuita d’informació
L'existència del ciberespionatge, confirmada pel Cas Snowden, és una tendència que s'ha
detectat durant l'any 2015. Deixant de banda l'àmbit econòmic i centrant l'objectiu en
l'aspecte polític i social, durant aquest any s'ha vist com alguns estats han promogut lleis
per proveir-se d'eines tecnològiques que els permetin ser més eficients en la lluita contra
terrorisme i altres tipus de crim organitzat basat en el ciberespionatge. Alguns exemples,
en l'entorn proper a Catalunya és la modificació de la llei d'intervenció de les
comunicacions a França o la modificació de la Llei d'enjudiciament criminal a Espanya.
Sota l'empara d'aquestes lleis, els governs podran interceptar les comunicacions sota
diferents supòsits i nivells d'autorització.
Alguns esdeveniments permeten un període de preparació per a la protecció, com per
exemple en el cas d'eleccions, però altres fets que fomenten el hacktivisme, com algunes
declaracions de líders o atacs davant nacions terceres no poden ser previstos, sent la
seva contenció més complexa. Així que la distribució dels atacs és totalment imprevisible.
En aquest aspecte durant el 2015 i especialment en l'últim trimestre després de l'atemptat
de París, hi ha hagut un increment d’atacs contra l'estat Islàmic. Aquests atacs no només
busquen comprometre la disponibilitat dels llocs utilitzats pel ISIS (Islamic State of Iraq
and Syria) i els seus col·laboradors, sinó que a més suposen en molts casos la publicació
d'informació relativa als seus membres.
D'altra banda, i en el hacktivisme orientat a persones i organitzacions privades, durant
aquest últim trimestre, es pot destacar una creixent d’activitat en contra de la persona de
Donald Trump a partir de les declaracions realitzades sobre la immigració i entrada de
musulmans als Estats Units.
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Agents interns
Cal destacar un altre forma de fuita d’informació. Aquesta ve determinada per agents
interns de l’organització. Ja sigui a través del descuit o la deixadesa de perdre dispositius
mòbils, expedients en paper, o l’enviament d’informació a persones equivocades. Aquest
caràcter involuntari té un impacte baix. El receptor d’aquesta informació generalment no
està interessat en ella i la destrueix i no en fa cas.
Un cas més perillós és la fuita d’informació a través de personal descontent o temptat per
una recompensa, el que anomenaríem ‘venta d’informació’.

3.2.4. Maduresa Operativa
Revisant els atacs exitosos que es van produir el 2015 es pot identificar que molts
d’aquests van tenir èxit gràcies a tècniques i a vulnerabilitats en els sistemes que no són
novetat precisament, alguns exemples d’aquestes pràctiques són:


Programari obsolet i / o no actualitzat,



aplicacions no actualitzades



departaments de seguretat no existents, no professionalitzats o organitzats de
manera indeguda



implantació de procediments no efectiva,



auditories i revisions insuficients ...
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3.3. Prospectiva per al 2016
Per tal de tenir una visió holística de la seguretat i ser capaços d’entendre tot l’entrellat
futur, no s’ha volgut parlar d’amenaces exclusivament. Per això, el plantejament que s’ha
realitzat parteix, primerament, de l’interès dels agents atacants, la determinació del seu
objectiu, l’amenaça que es vol explotar i el seu vector d’atac, per finalment exposar quins
avenços (en solucions o innovacions) s’han realitzat per tal de combatre-ho.
Escenari previst:
Interès

Objectius

Amenaces

Vectors

Avenços (innovacions)
Privacitat

ATACANTS,
Ciberdelinqüents,
Ciberterroristes,
Hacktivistes

Econòmic

Persones

Tecnologia

Extorsió social

Mobile
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3.3.1. Extorsió social
Durant els darrers dos anys ha crescut de forma significativa l’extorsió als usuaris a través
de codi maliciós del tipus ransomware, però creiem que els propers anys s’incrementaran
en forma i número les extorsions fent servir internet com a mitjà per l’extorsió i també com
a canal de comunicació entre delinqüent i víctima.
Primerament, creiem que un objectiu seran les webs de moralitat dubtosa -pagines de
cites o de contactes- que seran atacades per extreure’n el llistat d’usuaris i poder-los
extorsionar. Però també és possible que a través de sistemes de big data i tecnologies de
reconeixement d’imatges es pugui explorar tot el contingut de les xarxes socials per
extreure’n informació compromesa que permeti l’extorsió dels usuaris. Un exemple
d’aquests primers casos d’extorsió es troba sobre els usuaris d’Ashley Madison, que
després de patir un robatori de 27 milions d’identitats, aquests estan sent sotmesos a
extorsió.

3.3.2. Identitat digital
Durant el 2016 per tal d’augmentar els ingressos en atacs d’extorsió social es produiran
múltiples atacs contra la identitat digital. Aquests atacs tindran dues formes diferents:
atacar a empreses de serveis d’internet per al robatori massiu d’identitats dels seus
usuaris o atacar als individus a través d’enginyeria social per a comprometre la seva
identitat digital.

3.3.3. Augment d’ús de criptografia
El fet és que poc a poc es va tenint la necessitat de mantenir cert grau de confidencialitat
quan ens comuniquem amb altres persones dins d’Internet. En molts casos els usuaris
utilitzen un sistema de comunicació o un altre en base a si les comunicacions estan
xifrades o no ho estan, és per això que creiem que durant el 2016 hi haurà un increment
de l´ús de tecnologies de xifrat.

3.3.4. Privacitat
La privacitat durant 2016 estarà present a gairebé tots els nivells de la vida digital, però
possiblement el que més mal de caps suposi, especialment a Europa, és la transposició
de la llei de protecció de dades a les diferents legislacions nacionals, que per fi ha estat
aprovada després d’estar bloquejada des de l’any 2013. Encara que cal veure com es
transposa, la nova llei preveu sancions de fins el 4% dels ingressos d’una organització en
cas de violar-la. D’altra banda l’anul·lació del tractat del ‘safe harbour’ amb estats units i
l’ús de diferents serveis clouds a tots els nivells (SaaS, PaaS, IaaS) suposarà a les
organitzacions un esforç important per a adaptar-se a les noves legislacions.
Tots aquests avenços suposarà un repte per als estats i les organitzacions. D'una banda,
els ciutadans i usuaris exigeixen els seus drets de privacitat, d'altra banda, les actuacions
i la interacció a través de les tecnologies en moltes ocasions no compleixen amb unes
mínimes condicions que permetin salvaguardar la privacitat pròpia
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3.3.5. Dispositius mòbils
Cada cop els dispositius mòbils estan prenent més protagonisme, tant en la nostra vida
personal com en la professional. D’aquesta manera la quantitat d’informació que es
consulta, custodia o fins hi tot es crea i/o modifica des d’aquests dispositius augmenta any
rere any. Segons alguns informes, el mercat de les tabletes augmentaria el 2015 un 8% i
els telèfons intel·ligents més d’un 3%, en comparació al 1% dels ordinadors personals.
Aquest fet fa que els dispositius mòbils, en totes les seves formes i mides, siguin un
objectiu per a la ciberdelinqüència.
Es preveu per l’any 2016, que es consolidi la tendència de creació de codi maliciós
(programari maliciós) per a dispositius mòbils, fins hi tot la possibilitat d’una variant de
ransomware i cryptolocker per a android i iOS.

3.3.6. Codi maliciós distribuït des de Markets.
Ja hi ha hagut algun tast al 2015, i es preveu que proliferin durant el 2016 atacs contra
Markets d’aplicacions o sistemes per a la distribució de programari de confiança amb
l’objectiu de distribuir codi maliciós a través d’ells
Proliferaran les eines d’anàlisis de codi, però seguirà sent complicat la consolidació de les
mateixes en els equips de desenvolupament, on el temps de desplegament sempre tindrà
més prioritat que la distribució segura. No obstant durant el transcurs de 2016 i a través
de múltiples incidents de seguretat, els equips de desenvolupament agafaran més
consciencia i es consolidarà durant el 2017.

3.3.7. Codi maliciós en mitjans de pagament, en els punts de
venta.
Tot i que durant el 2015, el 45% del frau ja es va realitzar amb sistemes de pagament de
targetes no presents (el comerç no arriba a tenir la custodia de la targeta amb la que fa el
cobrament del servei o producte), diversos fabricants estan alertant d’infeccions per codi
maliciós dels Punts de venta (POS) tradicionals. Durant l’any 2015 han estat afectats de
codi maliciós en TPV empreses principalment de l’entorn turístic, però es preveu que es
generalitzi.
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