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Empreses catalanes 
que duen a terme 
algun procés de 
transformació 
digital
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REPTES02

Lideratge Transformació digital de 
l’Administració

Ciutadania 
digital

Sector estratègic

Digitalització
Catalunya necessita una administració 
referent en matèria de ciberseguretat, 
per a garantir serveis i polítiques 
públiques cibersegures.

Resulta imprescindible que l’administració 
es prepari per assegurar la protecció, el 

control i la transparencia de la seva activitat 
que s’estructura, cada vegada més,al 

voltant de la informació i les tecnologies 
que permeten el seu tractament.

Tant l’administració com el ciutadà han 
d’estar preparats per afrontar un entorn 
digital en constant evolució, on les diferents 
ciberamenaces són molt presents.

El teixit empresarial, si vol garantir l‘éxit de la 
digitalització requereix d’un ecosistema de 

ciberseguretat que pugui dotar-lo de serveis 
qualificats i eines de protecció efectives.

Depen de com una societat 
respongui davant de les amenaces 
que planteja la digitalització, per a 

que pugui gaudir d’una plena 
implantació de la societat 

digital.
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ESTRATÈGIA: OBJECTIUS03

Servei públic de 
ciberseguretat

Cultura de la 
ciberseguretat

Administració 
cibersegura

Innovació, talent i 
activitat econòmica 
de la ciberseguretat

Reptes

Estratègia
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ESTRATÈGIA: LÍNIES D’ACTUACIÓ DIRIGIDES A LES AALL04

§ Desplegament de serveis de Govern de la ciberseguretat a través del Portal
per a les AALL.

§ Posada en marxa i desplegament de solucions tecnològiques per a les
AALL per la millora operativa de la ciberseguretat.

§ Elaboració d’un model de govern operatiu que faciliti la coordinació entre
administracions.

§ Capacitar i desenvolupar les funcions del CATALONIA-CERT i impulsar la
creació de CERTs sectorials.

§ Establir i dimensionar un baròmetre de ciberseguretat
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https://ciberseguretat.cat

Podeu consultar els informes
trimestrals i articles d’opinió de
l’Agència a:

Agència de Ciberseguretat de 
Catalunya

@cibersegurecat


