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01La Ciberseguretat en l’Ajuntament:  QUE / EL REPTE

Les organitzacions i les ciutats avui dia se sustenten en el món digital i això suposa nous reptes que a 
grans trets podem presentar en:

1. Preparar la Organització Municipal per tal de minimitzar la probabilitat i impacte en  front a atacs i 
incidents de seguretat en relació a la detecció,  resposta ràpida i organitzada.

2. Disposar d’una cultura de seguretat de la informació a tots els nivells dins de la Organització. Tan a 
nivells directius  mitjançant la entrega d’informació rellevant para la presa de decisions, com 
empoderant al personal corporatiu en el seu lloc de treball i al ciutadà pels drets digitals segurs. 

3. Oferir solucions àgils que permetin mantenir i evolucionar de manera continua el nivell de protecció 
de la organització, les seves dades i els serveis a la  vegada que, s’ha de facilitar de les necessitats i el 
desenvolupament dels objectius de l’Ajuntament. Proporcionalitat i valoració del risc.

4. Establir model de  relació activa amb altres organismes i entitats donat que avui en dia la detecció i 
resolució d’incidents traspassen els límits de la organització i la rapidesa en que s’actuï es 
directament proporcional a la magnitud d’afectació dels incidents.

5. Mantenir equilibrat el personal corporatiu que sustenta la seguretat en relació a la necessitat de 
recursos externs de contractes que aporten flexibilitat per afrontar nous reptes .

6. Estar atent a les noves tecnologies que ja es projecten com a futures solucions per a la protecció, 
detecció i reacció de seguretat. En  especial  pel què fa a identitats de IOT, Confiança zero en 
identificació (ZeroTrust), Blockchain, cloud and Fog computing i Intel·ligència Artificial.

Els nous 
reptes 
digitals 



Identificació
.
Protecció Detecció i Resposta

Framework Ciberseguretat

Control d’accessos
Protecció Informació
Arquitectura i Seguretat dels 
projectes.
Seguretat desenvolupament

GRC – Govern, Risc i 
compliment
Divulgació Seguretat
Auditoria i Control Proveïdors
Classificació SSII / Actius 

Servei Preventiu
SOC Vigilància(OSAT)
Resposta a Incidents 
(Registre i Tractament)

02La Ciberseguretat en l’Ajuntament: COM

Ø Programa de Seguretat corporatiu (CESICAT) 2015
Ø Framework Ciberseguretat: NIST CSF

Programa de Seguretat



03La Ciberseguretat en l’Ajuntament:  QUAN

Pla Ciberseguretat
PAM

Ø Pla de Seguretat cada mandat per anar abastant els reptes 
de seguretat (PAM 2016-2019 i PAM 2019-2022)



05La Ciberseguretat en l’Ajuntament:  QUI

NOU Model 
Organitzatiu

Ø Model de relació i responsabilitats en matèria de 
seguretat. Estructures organitzatives i operatives.



La Seguretat TIC Corporativa es cosa de tots, la implementem en els districtes i sectors, a nivell orgànic i 
funcional,  a nivell tecnològic i  sobretot pel personal corporatiu. 

l’IMI te delegada la funció de la govern i gestió  de la seguretat.
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Ø Model de relació i responsabilitats en matèria de 
seguretat. Estructures organitzatives i operatives.

/ CAOC



Ø Conscienciació i formació

Ø Compliment Esquema de Seguretat Nacional (ENS) -> GDPR i LPACAP

Ø Pla de Xoc de Ciberseguretat – focus especial per escenaris d’atac externs i estàndards de 

protecció entre organitzacions municipals.

Ø Govern de les identitats i accessos. Especial ara accessos remots.

Ø Nou model de gestió de proveïdors (insourcing, lots, cloud, governança dels proveïdors-

contractes).

Ø Catàleg de Serveis de Ciberseguretat

Ø Servei de Preventiu 

Ø Incidents de seguretat:  

• Notificació i gestió: Protecció de Dades (GDPR) i CERTs

• Reforçar protecció, vigilància i establir equips de resposta a incidents

06La Ciberseguretat en l’Ajuntament: ON FEM FOCUS



Gràcies per la vostra col·laboració!

ajuntament.barcelona.cat/imi/ca

http://ajuntament.barcelona.cat/imi/ca

