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Agència de Ciberseguretat

de Catalunya

La ciberseguretat ja és una de les principals

preocupacions del sector econòmic de

Catalunya.

L’augment, any rere any, del nombre d’incidents

relacionats amb la ciberseguretat fa necessari

de prendre mesures i iniciatives amb l’objectiu

de protegir l’ecosistema empresarial i assolir

un país cibersegur.
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Digitalitza el teu negoci. Fes-lo cibersegur
Primera campanya adreçada al teixit empresarial del

Programa Internet Segura, programa oficial de la

Generalitat de Catalunya.



Objectius principals per aconseguir-ho 

Sensibilitzar en 

ciberseguretat a les 

empreses catalanes 

(autònoms, micro, 

petites, mitjanes i 

grans).

Capacitar, amb eines 

d’autoaprenentatge a 

tot el teixit empresarial i 

capacitar-lo en la 

protecció dels seus 

actius de negoci.

Promocionar i 

difondre una cultura 

de ciberseguretat 

dins de l'estructura 

de tota empresa.



La ciberseguretat a les empreses

Sabíeu que...?

S’han detectat increments d’amenaces de més del 150% respecte 

al primer trimestre de l’any anterior en coaccions o extorsions 

(com atacs de ransomware), fraus econòmics o atacs deliberats.

Durant el 2019 el preus dels rescats han augmentat un 659%



+475% d’increment en 

les deteccions de 

malware arran de la 

crisi de la COVID-19

17.000M de registres 

en fuites de dades 

massives durant 2019. 

Molt superior a les de 

dos anys anteriors

269% de creixement (1.770M$) 

els atacs de suplantació de 

correu electrònic professional 

BEC als EUA. 

El 56% d’empreses a l’Estat 

han estat víctimes durant 2019.

Sabíeu que...?

Els ciberatacs en la 

posició 5, entre els 

principals riscos globals 

World Economic Forum

14.000 atacs diaris al 

voltant de la COVID-19, 

el 94% dels quals en 

format phishing.

1 de cada 3 

organitzacions ha 

experimentat fuites de 

dades derivades de 

dispositius mòbils

RECULL DE TENDÈNCIES DE CIBERSEGURETAT DEL DARRER ANY

https://ciberseguretat.gencat.cat/web/.content/PDF/InformeTendenciesT42019.pdf


www.ciberseguretat.cat  

#NegoCibersegur

Accedeix al vídeo de la campanya

https://internetsegura.cat/empresa/participa-negocibersegur/


Àmbits #NegoCibersegur

DISPOSITIUS DE FEINA, A PUNT!

Evita ensurts i gestiona correctament i amb 

seguretat els dispositius de feina que es mouen 

amb tu.

PÈRDUA DE DADES I CONTINUÏTAT DE NEGOCI 

Si no vols perdre informació, desa còpies de 

seguretat regularment i tingues a mà plans 

d’emergència que funcionin per si alguna cosa falla.

CIBERSEGURETAT: SINÒNIM DE CONFIANÇA 

La creació d’un ecosistema de confiança en el 

negoci entre empresa, clients i proveïdors és 

imprescindible per a la qualitat i la continuïtat del 

servei.

PROTEGEIX-TE DEL PROGRAMARI MALICIÓS 

Evita el compromís dels actius del negoci i 

sigues conscient de la importància de protegir-los 

amb eines eficaces.

LA INFORMACIÓ A L’EMPRESA: UN TRESOR 

A PROTEGIR 

Per garantir la confidencialitat i la privacitat, cal 

seguir el que estableix la legislació vigent i estar 

al cas de la reputació online.

Els cinc àmbits a tenir en compte si volem que les 

empreses tinguin un #NegoCibersegur:

https://internetsegura.cat/empresa/apren/dispositius-feina-segurs/
https://internetsegura.cat/empresa/apren/perdua-dades-continuitat-negoci/
https://internetsegura.cat/empresa/apren/confianca-digital/
https://internetsegura.cat/empresa/apren/programari-malicios/
https://internetsegura.cat/empresa/apren/valor-informacio/


Àmbits #NegoCibersegur
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Accions de campanya
www.ciberseguretat.cat

Web de campanya
-Notícies

-Propostes/iniciatives

-Recull de casos d’èxit i bones 

pràctiques

Pósters

Vídeos

Infografies

Fliers per àmbits

Materials de difusió

xxss

https://internetsegura.cat/empresa/
https://internetsegura.cat/empresa/recursos/


Eines formatives
internetsegura.cat/empresa

Orientació en els 

coneixements bàsics i 

necessaris disponibles 

dins el web per 

protegir millor el seu 

negoci.

Principals consells per 

protegir el negoci (guia 

bàsica) i recull de casos 

d’èxit i bones pràctiques 

(guia ampliada).

AVALUA’T GUIA EMPRESA MICROCURSOS

Possibilitat de realitzar 

microcursos bàsics i 

tècnics a través del 

mòbil quan hi ha poc 

temps disponible.

WEBINARS

Pròximament 

webinars per ajudar a 

les empreses que es 

convoquin dins del 

vostre teixit 

empresarial.

https://internetsegura.cat/empresa/avaluat/


Materials personalitzables de campanya

Per a difondre materials conscienciadors de manera 

personalitzada dins l’empresa.

Utilització

Llibre d’estil i tutorial que s’acompanya d’instruccions 

per editar els materials i afegir el logotip.

Tipus

I difusió de la campanya #NegoCibersegur a tot el 

teixit associatiu empresarial.

Descàrrega

https://internetsegura.cat/empresa/recursos/
https://internetsegura.cat/empresa/recursos/
https://internetsegura.cat/empresa/recursos/


Propostes de ciberseguretat de SmartCatalonia

Anàlisi de seguretat de les noves

plataformes de comerç electrònic

Dinamització del mercat de solucions de

seguretat adequades amb millors condicions

(gratuïtes o amb descompte).

Cursos en línia sobre ciberseguretat bàsica.

Digitalitza’t: Dona la volta al teu Negoci

ASSESSORAMENT

GRATUÏT

SOLUCIONS 

TECNOLÒGIQUES

FORMACIÓ 

EN LÍNIA

programa de Cupons

Ajuts i serveis 4.0 per a pimes



www.ciberseguretat.cat

#NegoCibersegur

MOLTES GRÀCIES!

https://es.linkedin.com/company/ciberseguracat
https://twitter.com/ciberseguracat

