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Arran de l’increment de l’activitat en línia dels 
ciutadans, el nombre d’aplicacions 
malintencionades als mòbils és una de les eines 
principals per cometre fraus. I, en conseqüència, 
les vendes fraudulentes són explotades pels 
malfactors.

Així mateix, la progressió d’investigacions de la
covid-19 ha accentuat els atacs als centres
d’investigació que tracten d’obtenir una vacuna o
qualsevol informació sobre la pandèmia.

Paral·lelament, continuen els atacs de
ramsomware a institucions i sectors sanitaris.

Els estafadors seguiran utilitzant correus de 
phishing i apps d’ajuts socials i d’informació que 
proporcionen els governs per enviar missatges i 
enllaços de webs fraudulentes. L’objectiu principal 
és demanar als destinataris  que comparteixin les 
seves dades personals.

Els ciberatacants s’adaptaran al nou context i faran 
ús de tècniques cada vegada més elaborades i 
d’enginyeria social, i fins i tot poden arribar a 
suplantar  persones conegudes per obtenir 
informació confidencial de  les víctimes.

̶ S’ha detectat un augment del programari maliciós durant el primer trimestre de l’any 2020, amb 
aproximadament 29.000 aplicacions malicioses d'Android, el doble que el 2019. 

̶ L’activitat del ciberassetjament ha augmentat durant el període de confinament causat per la covid-
19 i l’aïllament de les persones vulnerables. Les dades es comencen a donar a conèixer ara.  

̶ Creix la tendència d’atacs perpetrats per grups de hackers patrocinats pels estats amb l’objectiu 
d’obtenir informació sobre les investigacions de la covid-19.

̶ S’ha observat que l’activitat a la dark web es manté com un dels llocs preferits pels 
ciberdelinqüents a l’hora de fer negocis fraudulents.

Estadístiques obtingudes a partir de l’anàlisi d’aproximadament 4.000 notícies/mes en matèria de 
ciberseguretat, gràcies a l’anàlisi de fonts obertes d’Internet.

[ANÀLISI] CRISI COVID-19 ANÀLISI DE TENDÈNCIES AGREGADES

Phishing 12% 15% 25%

Hacking 17% 14% -18%

Ransomware 15% 11% -27%

Malware 11% 11% 0%

Apps Malicioses 7% 5% -29%

DDoS 6% 4% -33%

T1 T2

Data_ 
06/6
Període_ 
29/5-04/6

ID CIBERAMENAÇA 2019 2020 Diferencial

A08 Compromís/Pèrdua d’informació 58,1% 60,1% 3%

A09 Frau econòmic 3,0% 5,6% 87%

A10 Coacció, extorsió o corrupció  5,8% 13,4% 132%

A11 Atacs deliberats 33,0% 46,9% 42%
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La importància de la 
ciberseguretat a 
l'empresa



La ciberseguretat a les empreses

+475% d’increment en les 

deteccions de malware arran 

de la crisi de la COVID-19

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

primer trimestre de l’any anterior pel que fa a coaccions o extorsions 

(com ara segrest digital), fraus econòmics o atacs deliberats.

14.000 atacs diaris al voltant 

de la COVID-19, el 94% dels 

quals en format de phishing



Protegeix-te del 
programari maliciós

Evita el compromís dels actius de negoci i 

sigues conscient de la importància de protegir-

los amb eines eficaces.

Àmbits #NegoCibersegur



La informació de 
l’empresa: un tresor a 
protegir
Per garantir la confidencialitat i la privadesa, 

cal seguir el que estableix la legislació vigent.

Àmbits #NegoCibersegur



Dispositius de feina, 
a punt!

Evita ensurts i gestiona correctament i amb 

seguretat els dispositius de feina que es 

mouen amb tu.

Àmbits #NegoCibersegur



Les còpies de 
seguretat, el pla A

Si no vols perdre informació, desa còpies de 

seguretat regularment i tingues a mà plans 

d’emergència que funcionin per si falla alguna 

cosa.

Àmbits #NegoCibersegur



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.

Àmbits #NegoCibersegur



Web empresa
internetsegura.cat/empresa



Eines de campanya
internetsegura.cat/empresa

APRÈN

Els continguts dels 

àmbits en un nivell 

bàsic o més aprofundit 

amb referències per 

protegir millor el teu 

negoci.

NOTÍCIES

Cal tenir informació al 

dia i revisar quins són 

els temes que tenen 

actualitat en relació 

amb la ciberseguretat 

a l’empresa.

RECURSOS

Trobaràs materials 

com pòsters, flyers, 

infografies, missatges 

per XXSS per a cada 

àmbit de la campanya, 

per poder acompanyar 

les vostres difusions.

GLOSSARI

Qualsevol consulta 

sobre conceptes de 

ciberseguretat per 

poder tenir més termes 

relacionats amb la 

matèria.



Eines de campanya
internetsegura.cat/empresa

1. AVALUA’T

Si vols saber quins 

coneixements bàsics 

tens de ciberseguretat

aplicats al negoci, et 

convidem a fer el 

qüestionari Avalua’t de 

la nostra pàgina web.

4. ACTUA!

Aplica, difon i 

comparteix tots els 

coneixements assolits 

de ciberseguretat amb 

el teu negoci. 

2. GUIA EMPRESA

Descarrega’t la guia 

d’empresa a l’apartat 

de recursos de la 

pàgina web 

#NegoCibersegur i 

coneix de primera mà 

les bones pràctiques 

aplicades a 

l’organització.

3. MICROCURSOS

Continua aprenent des 

de qualsevol lloc i 

moment a través del 

teu mòbil fent els 

nostres microcursos.



#NegoCibersegur

Moltes gràcies!
Tomàs Roy 

troy@cesicat.cat

ecosistema@cesicat.cat


