
La ciberseguretat 
al sector sanitari

Guia pràctica

Un document amb el qual la teva 
empresa podrà saber com fer front a les 

principals ciberamenaces.



Per què és important garantir la 
ciberseguretat a la teva empresa?

La covid-19 ha estat un impuls per la digitalització del sector 
sanitari català, el qual ha de fer front a nous reptes en matèria 
de ciberseguretat.

Les ciberamenaces posen en perill la continuïtat del negoci: el 
sector sanitari ofereix un servei essencial que no pot aturar la 
seva activitat assistencial.

La confidencialitat i la privacitat en el negoci són bàsiques 
per complir la legislació vigent i imprescindibles per mantenir la 
reputació.

El 2020 hi ha hagut més 
fuites d’informació, 

però menys registres de 
dades personals filtrades 

que no pas el 2019.

Consulta l’informe

Amb l’esclat de la crisi 
sanitària, el nombre 

d’atacs de ransomware 
contra hospitals va 
augmentar un 60%.

Consulta el resum

El teixit empresarial viu una transformació digital constant. 
Davant d’aquesta evolució, l’Agència de Ciberseguretat de 
Catalunya presenta la campanya #NegoCibersegur, amb 
continguts de ciberseguretat perquè les empreses puguin saber 
com protegir els seus actius.

https://ciberseguretat.gencat.cat/web/.content/PDF/InformeTendencies-Sector-Sanitari-2020.pdf
https://ciberseguretat.gencat.cat/web/.content/PDF/Informe-executiu-Sector-Sanitari-2020.pdf
https://internetsegura.cat/empresa/


Principals ciberamenaces que afecten negocis sanitaris

Com ataquen les empreses els 
grups de ciberdelinqüents?

Atacs de phishing
• A Catalunya, el 2020, el phishing contra el sector sanitari es va 

incrementar un 198% respecte de l’any anterior.
• El 86% dels professionals sanitaris han viscut atacs de phishing 

dirigit (spear-phishing).

Atacs de ransomware
• El 2020, el sector sanitari ha estat el principal objectiu del 

ransomware; ha rebut el 17,9% d’aquests atacs.
• El cost econòmic mitjà derivat de la inactivitat i la recuperació, 

sense incloure rescat, supera els 760.000 €.

Fuites de dades
• Una fuita de dades al sector sanitari té un cost mitjà de 5,9 M€, 

en concepte de despeses de recuperació i pèrdues d’ingressos.
• Les dades robades es posen a la venda a la dark web: un perfil 

sanitari complet pot costar 830 €.

Dispositius vulnerables
• Es calcula que hi ha més de 500.000 tipus de dispositius 

sanitaris al mercat de la UE.
• A tot el món, el 45% dels dispositius mèdics dels hospitals no han 

estat actualitzats i podrien ser vulnerables.

Consulta la infografia
Dades de l’Informe de tendències 
de ciberseguretat 2020: “El sector 
sanitari en temps de pandèmia”.

https://ciberseguretat.gencat.cat/web/.content/PDF/Infografia-Sector-Sanitari-2020.pdf


Recomanacions

Atacs de 
phishing

Atacs de 
ransomware

Fuites de 
dades

Dispositius 
vulnerables

Les empreses han de d isposar  de  xarxes 
segmentades en les quals els sistemes i serveis 
crítics estiguin aïllats de la resta de dispositius.

Han de contractar els sistemes i dispositius tenint en 
compte els criteris de ciberseguretat i les garanties de 
suport durant el cicle de vida.

Davant d’un incident que pugui afectar els drets i les 
llibertats de les persones, han d’informar l’autoritat 
competent en menys de 72 hores.

Cal disposar d’un pla de continuïtat del negoci i d’un 
pla de recuperació de desastres validats davant d’un 
simulacre de ransomware.
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Han d’aproximar models de confiança zero amb la 
segregació dels serveis interns de la xarxa empresarial 
i disposar de protecció perimetral.

Han d’emmagatzemar les dades personals amb un 
xifratge segur per evitar que un intrús pugui robar-les 
en text pla.

Han d’elaborar anàlisis de riscos amb la identificació 
dels actius crítics i el desplegament de les mesures de 
prevenció, de protecció i de resposta proporcionals.



Atacs de 
phishing

Atacs de 
ransomware

Fuites de 
dades

Dispositius 
vulnerables

Els centres de salut han de tenir un Delegat de 
Protecció de Dades que ha d’informar i assessorar 
els responsables del tractament de les dades.

Els fabricants de productes sanitaris, abans del 26 
de maig de 2024, hauran d’obtenir un certificat de 
ciberseguretat (marcatge CE) per poder subministrar-
los.

S’han d’ignorar les trucades (vishing) o els correus 
electrònics amb remitent sospitós o desconegut, en 
especial quan sol·licitin credencials o incloguin un 
fitxer adjunt.

Cal realitzar campanyes de conscienciació contra el 
phishing i contra els atacs BEC, especialment entre 
els treballadors d’àrees de compres i finances.

Han de disposar de plans per a l’actualització 
dels dispositius, així com els sistemes operatius o 
firmwares. 
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Els responsables de TI han de mantenir actualitzats 
i avaluar la seguretat dels accessos remots, en 
especial RDP, VPN i Citrix.

*Responsables de les tecnologies de la informació.

Tots els usuaris i usuàries, i especialment els 
responsables de TI, han de disposar d’accessos amb 
doble factor d’autenticació.

Han garantir les bones pràctiques i les mesures 
de protecció de la informació al núvol (consultar 
l’informe d’ENISA).

https://www.enisa.europa.eu/publications/cloud-security-for-healthcare-services
https://www.enisa.europa.eu/publications/cloud-security-for-healthcare-services


Vídeo El sector sanitari 
en temps de pandèmia

DIGITALITZA EL TEU NEGOCI
FES-LO CIBERSEGUR

Quines iniciatives 
relacionades amb 
la ciberseguretat 
hi ha en marxa?

Vols saber 
l’actualitat en 

ciberseguretat? 
Llegeix-nos

Aprèn amb la campanya #NegoCibersegur

És segur el teu 
negoci?

Avalua’t aquí

Des de la Cambra s’ofereix un servei de consultoria gratuït per a les empreses 
de Terrassa, Manresa i Sabadell, en el marc de l’oficina Acelera Pyme. El servei 
revisa en quin estat es troba l’empresa pel que fa a amenaces de ciberseguretat, 
s’indiquen les principals mesures que caldria implementar i es posa en contacte 
amb entitats expertes que poden realitzar aquesta implementació.

https://youtu.be/vqR3GCDPKbE
https://youtu.be/vqR3GCDPKbE
https://internetsegura.cat/empresa/iniciatives/
https://internetsegura.cat/empresa/noticies/
https://internetsegura.cat/empresa/apren/
https://internetsegura.cat/empresa/apren/
https://internetsegura.cat/empresa/avaluat/


Red.es -entitat pública empresarial adscrita al Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital a través de la Secretaria 
d’Estat de Digitalització i Intel·ligència artificial- i Cambra d’Espanya, han posat en marxa un conveni de col·laboració per a 
la creació de 60 oficines Acelera Pyme a la Xarxa Cambres de Comerç. Aquest acord tindrà com a objectiu durant els dos 
pròxims anys, impulsar la transformació digital de les petites i mitjanes empreses, micropimes, autònoms i emprenedors. 
Les actuacions estan cofinançades amb fons FEDER de la Unió Europea, en el marc del Programa Operatiu Plurirregional 

d’Espanya FEDER 2014-2020 (POPE), sota el lema “Una manera de fer Europa”.

Fons Europeu de Desenvolupament Regional 
Una manera de fer Europa

#NegoCibersegur
https://internetsegura.cat/empresa/

https://internetsegura.cat/empresa/

