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L’INFORME DE TENDÈNCIES DEL PRIMER TRIMESTRE DE L’AGÈNCIA DE CIBERSEGURETAT DE CATALUNYA, 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, CONCLOU QUE EL CIBERCRIM AUGMENTA I AMENAÇA ELS PLANS 
DE RECUPERACIÓ ECONÒMICA I TRANSFORMACIÓ DIGITAL AMB NOVES TÈCNIQUES EN ELS ATACS DE 
RANSOMWARE, DOS COMPLEXOS I ROBATORIS DE DADES. EL CIBERCRIM EXPLOTA LA CONFIANÇA EN 
QUÈ ES BASEN LES RELACIONS COMERCIALS EN LA NOVA REALITAT DIGITAL: EL CONSUM DIGITAL ÉS 
ATACAT A TRAVÉS DE LA USURPACIÓ DE LA IDENTITAT DELS ACTORS QUE HI PARTICIPEN.

Totes les empreses, fins i tot les més petites, estan exposades als riscos cibernètics. Totes gestionen dades de 
caràcter personal, depenen de sistemes informàtics i xarxes, contracten serveis a tercers i en el núvol, generen i 
protegeixen la seva propietat intel·lectual i, a més, estan subjectes al compliment d’una normativa sectorial, local, 
nacional i europea.

Davant d’aquesta situació, des de PIMEC engeguem un projecte i posem a disposició dels associats una sèrie de 
recursos i serveis per conscienciar, formar, assessorar i protegir a les pimes i a les persones autònomes en matèria 
de Ciberseguretat. 

Protocol de Ciberseguretat: A través d’una visita a l’empresa i l’anàlisi de les eines i ús de les tecnologies, s’emet 
un informe de diagnosi de seguretat a internet, i propostes amb les soluciones més adients. Es forma als equips 
interns de l’empresa i s’entrega un recull amb les conclusions i accions suggerides.

Consells de Ciberseguretat: Consulta gratuïtament, i descarrega si vols, la guia de consells que el nostre director 
del departament de tecnologia i innovació, Andreu Bru, ha elaborat.

Assegurança de Ciberriscos: Protegeix-te davant les conseqüències d’atacs cibernètics a l’empresa; danys a la 
companyia mateixa, possibles responsabilitats civils i fins i tot les pèrdues derivades de la interrupció de la teva 
activitat econòmica. Algunes de les cobertures que pot oferir una assegurança de Ciberriscos: Un servei tècnic 
d’actuacions immediates i de contingència, recuperació de dades, pèrdues per interrupció del negoci, responsabili-
tat per incidents, ciberextorció o frau cibernètic. Demana una valoració per a una proposta que s’adapti a les teves 
necessitats. 

Al nostre web https://www.pimec.org/ca/ciberseguretat, hi trobaràs aquests i altres recursos, informes i micropín-
doles de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
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