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PIMEC i la seguretat en l’empresa 
L’objectiu d’una entitat com PIMEC és informar i acompanyar als empresaris a prendre 
les millors decisions en el seu dia a dia per gestionar les seves empreses. La presa d’una 
decisió inadequada per manca d’informació en el moment, pot suposar un important cost 
d’oportunitat a l’empresa, provocant un dany irreparable i determinant per la seva 
continuïtat. És per això que PIMEC es proposa fer la feina de posar llum en un tema que 
esdevé fonamental per l’apropiat desenvolupament de l’activitat empresarial.  

El món evoluciona i canvia, i amb la innovació i transformació apareixen també noves 
maneres d’obstaculitzar l’activitat econòmica. La intrusió, a les empreses s’està 
tecnificant, no només en termes físics sinó també cibernètics i s’ha pres molt poca 
consciència per part del sector empresarial. Els humans tendim a evitar el pensament 
que algun dia ens podem trobar en la situació problemàtica en què es troba el veí si no 
prenem la decisió correcta, fins al dia que ens hi trobem i ens adonem que no tenim els 
mitjans per fer-hi front.  

Cal posar l’accent en la necessitat que tenen les Mipimes i persones autònomes de 
mesurar, avaluar i prendre la decisió adequada en termes de seguretat a l’empresa, ja 
que pot ser determinant per la viabilitat d’aquesta.  
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La seguretat patrimonial 
Els atacs contra el patrimoni de les empreses sempre han estat un fet problemàtic, 
comptant tots els furts, robatoris amb força i estafes que es produeixen i que pateixen 
amb més intensitat les Mipimes. Sovint l’objectiu d’aquestes accions acostumen a ser les 
petites botigues o establiments que amb prou feines poden dotar-se de mitjans per fer-
hi front.  

Per una banda, aquests petits negocis es troben que la cobertura que els garanteixen les 
asseguradores no acostuma a ser l’esperada quan es produeix el sinistre. I per una altra, 
les Mipimes confien en la intervenció dels cossos de seguretat, però molts cops aquesta 
resulta ineficient pel temps que triguen a arribar, tot i la proximitat d’aquests respecte a 
les instal·lacions. Cal dir que moltes d’aquestes situacions es podrien evitar si aquestes 
petites empreses s’haguessin dotat amb anterioritat de sistemes preventius de 
seguretat instal·lats amb un estudi previ personalitzat dels riscos i necessitats realitzat 
per experts d’una empresa de seguretat autoritzada, i connectats a una central 
receptora d’alarmes per a donar avís immediat, si escau, als cossos de seguretat.  

El consell d’experts i la inversió en sistemes de seguretat esdevenen cabdals per a 
garantir que aquestes petites i mitjanes empreses adquireixin mitjans per fer front a les 
amenaces. Cal que les Mipimes canviïn l’enfocament respecte a la seguretat, per tal de 
deixar de veure-la com una despesa i comencin a considerar-la, més aviat, una inversió. 
Aquesta podrà tenir un retorn més o menys gran, però amb certesa garantirà la 
continuïtat del negoci i la protecció dels treballadors i clients.  

Pel que fa al paper de les Administracions, des de PIMEC es reclama la necessitat de 
millorar els canals per efectuar les denúncies i facilitar les gestions administratives 
després de la intrusió. Sovint l’empresari s’absté de realitzar la denúncia per manca de 
temps i recursos.  Alhora, considerem que una de les millors maneres de prevenir i evitar 
alimentar el crim és la persecució d’aquests actes a través de la realització d’un control 
dels processos de venda post dels articles sostrets i la inspecció a comerços dubtosos 
de comprar material de procedència no justificada, especialment els que es troben en 
règim de mòduls. Cal que societat i poders públics actuem coordinats i cooperem per tal 
de fer front a aquells que amenacen l’estabilitat del teixit empresarial.  
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La seguretat cibernètica  
El món evoluciona i ens trobem amb noves realitats que també cal tenir en compte a 
l’hora d’avaluar els riscos en la implementació d’un negoci. En les dècades recents, una 
de les realitats que ha aflorat i evolucionat amb més rapidesa ha estat el sector de les 
noves tecnologies i d’internet. Aquestes eines, de la mateixa manera que ens han portat 
moltes facilitats i beneficis al món del treball, han comportat també l’aparició de nous 
riscos i amenaces. Hem fet una gran inversió en la digitalització i hem transformat la 
manera de treballar, però no hem adoptat les mesures de seguretat corresponents al 
mateix ritme.  

El cibercrim és un fenomen creixent i potent que abasta tots els àmbits i que cal tenir en 
consideració a l’hora de desenvolupar una activitat empresarial. Sobretot, tenint en 
compte la progressiva implantació del teletreball, que s’ha anat normalitzant en els 
últims anys en determinats sectors i que, per una banda, ha facilitat el desenvolupament 
de l’activitat, però per l’altra ha obert la porta a altres perills. La intrusió als nostres 
sistemes informàtics i xarxes és molt major del que ens imaginem. La seguretat total no 
existeix, però podem adoptar mesures per minimitzar els riscos i ser menys vulnerables.  

En termes socials manca molta formació per implementar mesures que ens evitin estar 
exposats al crim i on es posa més de manifest és en l’activitat de les Mipimes i persones 
autònomes. Aquestes acostumen a estar poc sensibilitzades sobre aquestes qüestions i 
la seva activitat mai està supervisada en termes de seguretat.  

Es tracta d’una situació nova en la qual cal parar atenció. Cal que les Mipimes elaborin 
una anàlisi de les seves vulnerabilitats i riscos i construeixin plans de contingència i 
protocols que puguin aplicar en el cas que es produeixi un atac. És important determinar 
qui serà el responsable de prendre les decisions en el moment que totes les dades de 
l’empresa resultin afectades. Al cap i a la fi, la millor prevenció es realitza quan hi ha un 
coneixement profund de les pròpies vulnerabilitats.  

D’altra banda, cal també tenir en consideració que la realització de la inversió inicial no 
ho és tot, sinó que en la ciberseguretat cal que també hi hagi un manteniment que 
permeti una vigilància continuada en el temps. Això requereix sovint de la contractació 
de serveis de pagament per ús com els de ciberseguretat gestionada.  
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Decàleg 
Amb totes les consideracions anteriors, PIMEC busca posar llum en aquells aspectes 
relacionats amb la seguretat en els que les Mipimes i persones autònomes no hi han 
pensat per manca de recursos o de sensibilització. És per això que PIMEC proposa un 
decàleg de mesures dirigit a les Mipimes i persones autònomes per tal que aquestes 
puguin garantir els nivells de seguretat adequats en el desenvolupament de la seva 
activitat: 

 

1. Formació.    Una de les majors mancances que es detecten en el camp de la 
seguretat empresarial és la desinformació que pateixen les Mipimes i persones 
autònomes en aquest àmbit.  
 
En el cas de la seguretat patrimonial cal que l’empresari conegui totes les opcions 
de mecanismes de seguretat que se li ofereixen des de les empreses instal·ladores 
de sistemes i dispositius de seguretat degudament inscrites en el Registre 
d’Empreses de Seguretat. Des d’aquestes empreses i des d’organitzacions com 
PIMEC cal fer pedagogia  amb els empresaris sobre la necessitat de disposar 
d’aquests sistemes, aclarint-los quins riscos concrets eviten si fan ús d’aquests 
mecanismes i sobre la necessitat d’efectuar denuncies per tal que els cossos de 
seguretat puguin detectar i actuar.  
 
Per una altra banda, respecte a la ciberseguretat, cal que empresaris i empleats 
siguin conscients i coneguin com han de fer un ús segur dels dispositius i mitjans 
que utilitzen en el seu dia a dia per fer la seva feina. De la mateixa manera que 
se’ls ha format per fer-los servir, cal que coneguin quina és la manera més segura 
d’emprar-los i a quins perills s’exposen si no ho fan. La Mipime ha de tenir un 
registre de quants dispositius ha posat a disposició dels treballadors i fer un 
seguiment de l’ús que se n’està fent. No hauríem de donar facilitats sense formar. 
Des de diferents associacions s’ofereixen cursos de formació adreçats a les 
empreses, que aquestes poden contractar per oferir als seus treballadors i que en 
definitiva són la millor eina per a la conscienciació. 
 

2. Diagnosi. Cal que les Mipimes s’esforcin a elaborar una anàlisi realista i sincera 
de les seves vulnerabilitats per tal de preveure quines són les seves necessitats i 
poder anticipar-se a les situacions. És necessari fer un estudi ajustat, que 
contempli les diferents alternatives existents, tant de les condicions 
arquitectòniques i de risc pròpies de les instal·lacions, com de l’entorn virtual en 
què l’empresa porta a terme la seva activitat.  

3. Avaluació de riscos. Un cop feta la diagnosi, s’han d’examinar quins són els riscos 
existents i quines conseqüències patiria l’empresa en cas d’atac. En l’àmbit de les 
Mipimes no és habitual la figura del gestor de riscos, però això no implica que no 
hagin de fer una estimació dels riscos als que s’exposen, ja que la presa de 
determinades decisions en funció d’aquests pot ser determinant. A partir 
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d’aquesta anàlisi serà més fàcil detectar quines necessitats té la Mipime en 
termes de seguretat, ja sigui física o cibernètica.  

4. Prevenció en l’acció. Els establiments haurien de poder gaudir de sistemes de 
protecció homologats que els permetessin reaccionar amb agilitat i eficàcia en 
cas d’intrusió física a les instal·lacions. L’empresa instal·ladora de sistemes de 
seguretat hauria de tenir el paper d’assessorar i convertir-se en el gestor expert 
en seguretat de la Mipime. Per altra banda, s’està parlant de la possibilitat 
d’introduir sistemes d’avís geo-posicionat on es diferenciï per tipus d’acció que 
s’està cometent (furt, robatori amb força, amenaça...) per tal d’activar una 
detecció més ràpida del crim.  

Pel que fa a l’entorn virtual les Mipimes haurien de disposar d’un protocol d’acció 
en cas d’atac i designar la persona responsable de la presa de decisions quan 
arribi el moment. I no només es tracta de construir el protocol, sinó que l’empresari 
s’ha d’assegurar que aquest és conegut pels seus treballadors i l’apliquen en 
l’exercici de la seva activitat. És imprescindible tenir còpies de seguretat en 
diferents suports, ja sigui en USB, disc dur, núvol... per tal d’evitar la pèrdua de 
dades si l’empresa pateix un assalt. Recomanem que una de les còpies es realitzi 
en suport físic i s’emmagatzemi, fins i tot, en un lloc extern a les instal·lacions de 
l’empresa.  

5. Alerta. S’ha d’aixecar la guàrdia. Respecte a la seguretat patrimonial, aquest 
aspecte esdevé més complicat, ja que l’alerta sembla incompatible amb què els 
establiments oberts al públic siguin oberts i amigables. Cal trobar un equilibri 
mitjançant sistemes de prevenció que alhora, no provoquin que els clients 
percebin una desconfiança. Al mateix temps, un mecanisme d’alerta també 
radica en fer un rastreig del mercat ocult i portar un control de les vendes que 
s’efectuen en aquest.  

Pel que fa a la seguretat cibernètica, sovint les empreses tracten informació 
sensible, siguin dades de clients o econòmiques, d’una certa entitat, la difusió de 
les quals podria tenir molta transcendència. Cal que els empresaris facin la feina 
d’alertar al seu equip, tant intern com extern, perquè posin la màxima precaució 
a l’hora de tractar aquestes dades. Al mateix temps, cal fer esment de les 
polítiques de protecció de dades, aspecte que cal que empresaris i treballadors 
tinguin també en compte per tal d’aplicar els mecanismes i procediments que els 
permetin donar compliment a la normativa com a garantia de protecció davant 
possibles atacs. 
 

6. Inversió en sistemes robustos. La seguretat no és un cost, sinó una inversió. És 
necessari que les Mipimes inverteixin en tenir un responsable de seguretat o que 
externalitzin el servei en cas de ser de petita dimensió. Els sistemes de seguretat 
han de respondre a criteris de fiabilitat i vulnerabilitat i han de ser fàcilment 
manipulables per l’usuari i no sabotejables per l’intrús. És per això que cal que es 
sotmetin a un manteniment anual, que a més està regulat per normativa.  En el 
cas de la seguretat cibernètica, cal invertir en dispositius i programari per 
configurar un sistema robust de seguretat competent que permeti fer front a les 
amenaces i que garanteixin la vigilància continuada en el temps. Parametritzar 
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no implica condicionar la productivitat, és compatible invertir en un bon sistema 
de seguretat i mantenir els mateixos nivells de productivitat o, fins i tot, amb ell 
adquirir la capacitat de multiplicar-los.   

7. No posar a disposició informació no essencial. Sovint, molts enganys provenen 
de la confiança que dipositem a la xarxa amb tota la informació personal que 
compartim. Alhora, en l’àmbit empresarial, de vegades es dona accés als 
treballadors a més informació de la necessària, en alguns casos. Cal examinar-
ho i filtrar quin tipus d’informació és realment essencial que disposin els 
treballadors, limitar els accessos a aquesta i reduir la informació compartida.  

8. No pagar rescats. Quan acceptem l’intercanvi, estem contribuint amb l’anonimat 
del crim. Cal que les empreses disposin d’un protocol previ on s’hagin establert les 
previsions en cas d’atac i hagin designat el responsable de la presa de decisions 
en el moment. Un cop preses les decisions, caldrà interposar una denúncia 
immediatament per tal que s’activin els dispositius especialitzats de seguretat. 
Les administracions haurien de dissenyar mètodes telemàtics per interposar 
denúncies, per tal de facilitar-ne i agilitzar-ne la gestió per part de l’empresari.  

9. Sentit comú. Pel que fa a la seguretat patrimonial, el sentit comú porta a 
considerar que les micropimes han de deixar-se assessorar per experts en 
sistemes de seguretat i no caure en aprofitar ofertes d’altres agents externs a la 
seguretat, encara que els comporti petites avantatges financeres, de 
telecomunicacions o qualsevol altra.  

En el camp de la ciberseguretat, el sentit comú s’aplica, sobre tot, a l’hora de 
verificar la font dels missatges que rebem i en el fet de no deixar-nos portar pel 
factor urgència. Quan rebem comunicacions que ens puguin sonar estranyes ens 
hem de posar en alerta i comprovar l’origen.  

10. Aplicar la suma de talent i tecnologia al servei de les empreses. La combinació 
adequada de talent i tecnologia es converteix en un factor de competitivitat que 
pot impulsar a les Mipimes a uns nivells que fa anys no ens podíem imaginar. Cal 
que aprofitem els avantatges de la digitalització com a oportunitat per esdevenir 
empreses més segures.  

 

 

 



En el cas de la seguretat patrimonial cal que l’empresari conegui 
totes les opcions de mecanismes de seguretat que se li ofereixen. 
Cal fer pedagogia amb els empresaris sobre la necessitat de 
disposar de sistemes de seguretat, aclarint-los quins riscos 
concrets eviten si fan ús d’aquests mecanismes.

Alhora, respecte a la ciberseguretat, cal que empresaris i empleats 
siguin conscients i coneguin com han de fer un ús segur dels dispo-
sitius i mitjans que utilitzen en el seu dia a dia per fer la seva feina.

01.
Formació

Cal que les Mipimes s’esforcin a elaborar una anàlisi realista i 
sincera de les seves vulnerabilitats per tal de preveure quines són 
les seves necessitats i poder anticipar-se a les situacions02.

Diagnosi

Un cop feta la diagnosi, s’han d’examinar quins són els riscos 
existents i quines conseqüències patiria l’empresa en cas d’atac.03.

Avaluació 
de riscos

Els establiments haurien de poder gaudir de sistemes de protecció 
homologats que els permetessin reaccionar amb agilitat i eficàcia 
en cas d’intrusió física a les instal·lacions.

Pel que fa a l’entorn virtual les Mipimes haurien de disposar d’un 
protocol d’acció en cas d’atac i designar la persona responsable de 
la presa de decisions quan arribi el moment.

04.
Prevenció
en l’acció

S’ha d’aixecar la guàrdia i alertar als treballadors en el tractament 
de les dades sensibles.05.

Alerta

La seguretat no és un cost, sinó una inversió. És necessari que les 
Mipimes inverteixin en tenir un responsable de seguretat o que 
externalitzin el servei en cas de ser de petita dimensió06.

Inversió 
en sistemes 

robustos

Cal examinar i filtrar quin tipus d’informació és realment essencial 
que disposin els treballadors, limitar els accessos a aquesta i reduir 
la informació compartida.07.

No posar a
 disposició

 informació 
no essencial

Cal que les empreses disposin d’un protocol previ on s’hagin esta-
blert les previsions en cas d’atac i hagin designat el responsable de 
la presa de decisions en el moment.08.

No pagar 
rescats

Les micropimes han de deixar-se assessorar per experts en sistemes de 
seguretat i no caure en aprofitar ofertes d’altres agents externs a la 
seguretat, Per una altra banda, en el camp de la seguretat cibernètica cal 
verificar la font dels missatges i no deixar-se portar pel factor urgència.

09.
Sentit comú

Cal que aprofitem els avantatges de la digitalització com a oportu-
nitat per esdevenir empreses més segures10.

Aplicar la suma de 
talent i tecnologia 

al servei de les 
empreses
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