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Aquest 2016 ha estat per a l’IDES un any de catarsi, un moment d’inflexió, de reflexió i
de nous posicionaments. En certa manera, es podria considerar que hem agafat aquell
objectiu fundacional de «crear una cultura de la seguretat a Catalunya des d’un punt de
vista transversal» definit l’any 1998 i l’hem dotat de les eines i mecanismes per tal de
desenvolupar-lo al màxim de les seves possibilitats.
Així, la fundació IDES ha ampliat la col·laboració amb més col·legis professionals,
diversificant l’abast i els punts de vista de les activitats que desenvolupem. El Col·legi
d’Enginyers Agrònoms de Catalunya, el Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports
de Catalunya, el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, el Col·legi d’Enginyers
Informàtics de Catalunya i l’Associació d’Enginyers de Telecomunicació de Catalunya
han dotat de nous continguts i nous posicionaments el discurs i les activitats de la
fundació.
Entenem que per assolir la missió d’augmentar la capacitat social de coneixement, anàlisi,
previsió, minimització i control del risc, hem de continuar apostant per la realització de
serveis, estudis i activitats de promoció i comunicació. I per fer-ho ens cal la complicitat
dels diferents agents de la seguretat que actuen en el nostre país (col·legis professionals,
associacions empresarials, clústers, universitats, empreses i Administració).
L’Informe que teniu a les mans, La ciberseguretat a Catalunya, és fruit d’aquesta
col·laboració d’agents, experts i representants de diverses entitats del sector. Per
aconseguir-lo, vam crear un consell assessor de l’Observatori del Risc com un òrgan
consultiu i de deliberació, que ens va permetre definir l’abast de la publicació i els
plantejaments i punts de vista més indicats. Des d’aquí volem agrair a tots els seus
membres la seva participació desinteressada i imprescindible en aquesta publicació.
Amb el treball d’aquests mesos, vam arribar a la conclusió que encara hi ha molt camí
per recórrer si volem avançar en ciberseguretat en el nostre país, però, malgrat els
reptes tecnològics que aquesta pugui plantejar, vam veure que un enfocament profund
d’aquesta temàtica necessitava una anàlisi de les implicacions ètiques, socials i, fins i
tot, psicològiques de la societat actual: dret a la llibertat d’expressió, dret a la privacitat,
necessitat de controls, necessitat de confiança, democratitzar l’accés a la informació i a
la cultura i assegurar els drets de propietat intel·lectual i industrial. Per això, l’Informe
està presentat en diferents blocs que plantegen dicotomies: «entre la seguretat i la
llibertat», «entre l’apatia i el delicte», «entre la transparència i la protecció» i «entre
àtoms i bits».
La seguretat a la xarxa és una responsabilitat compartida entre el sector públic i el
sector privat (empreses i ciutadans) i necessita, òbviament, una bona protecció física,
però també una millor conscienciació de la societat per avançar en llibertat de manera
segura en un món format per àtoms i bits.

Oriol Altisench
Degà
Col·legi d’Enginyers de Camins,
Canals i Ports de Catalunya

Sílvia Burés
Degana
Col·legi d’Enginyers
Agrònoms de Catalunya

Jordi Guix
Degà
Col·legi d’Enginyers
Industrials de Catalunya

Eduard Martín
Degà
Col·legi d’Enginyers en
Informàtica de Catalunya

Pedro Linares
President
Associació Catalana d’Enginyers
de Telecomunicació
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La visió del director

Catalunya davant els nous riscos
de Ciberseguretat
Ramon Palacio
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Ramon Palacio
Enginyer de Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya i postgraduat en direcció d’empreses per la Universitat Pompeu Fabra (UPF), durant
més de trenta anys ha treballat a Telefónica d’Espanya, Andersen Consulting, Telefónica Sistemas, Centrisa, Landata, Alcatel, Teytel i al Parc Científic i Tecnològic
de Terrassa, Orbital 40.
Ha estat regidor a Sant Cugat del Vallès i director general de Red.es, i és co-autor
de diversos llibres d’smart cities i ètica. Actualment és director de la consultora Xponent Triple AQ, professor
adjunt a la UPF i membre del Consell Assessor de la XPCat, la xarxa de parcs científics i tecnològics de Catalunya.
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1. La societat del segle XXI està
digitalitzada
La digitalització és posar en format de
dígits, és a dir, dígits binaris, uns i zeros,
tota la informació, i guardar-la i tractarla en aquest format. Tota la informació
vol dir la informació accessible en
enciclopèdies, escrits, llibres, plànols,
etcètera; la informació geogràfica,
en mapes i imatges; la informació
urbanística, en plànols de superfície,
plànols d’infraestructures, padrons,
característiques, etcètera; la informació
econòmica de les empreses, les seves
bases de dades de recursos humans, de
clients, de productes, balanços, comptes
de resultats, etcètera; els processos
productius, el control de les fàbriques, la
robòtica, etcètera; el control dels edificis,
els seus accessos, la climatització, la
seguretat, etcètera; els repositoris
d’informació, els webs, la Wikipedia,
etcètera; la cerca de la informació amb
Google i altres cercadors; les relacions
amb les administracions, els impostos, la
seguretat social, els padrons municipals,
les subvencions, la participació ciutadana,
les votacions electròniques, etcètera;
la gestió de les emergències, policia,
bombers, protecció civil, etcètera; la
salut, en els diagnòstics, els tractaments,
la història clínica, etcètera; les relacions
acadèmiques, tant d’estudis primaris
i secundaris com els universitaris, la
ciència i la recerca, etcètera; les relacions
socials, amb xarxes com Facebook,
LinkedIn, Twitter, Instagram, etcètera; la
mobilitat amb vehicle, en els semàfors,
els aparcaments, les autopistes, les
carreteres, la densitat de trànsit,
etcètera; la gestió dels ferrocarrils, dels
aeroports, del trànsit aeri, etcètera, tant
els aspectes operatius com els passatgers;
el subministrament d’aigua, la gestió del
clavegueram, la logística i el transport
d’aliments... Tot.

De fet, per expressar-ho de manera més
ordenada, la nostra societat funciona
digitalment en l’accés a la informació;
la gestió empresarial; les relacions
econòmiques, d’empresa a empresa
(B2B) i d’empresa a consumidor (B2C);
les relacions personals; les relacions
amb les administracions públiques;
les infraestructures crítiques i la
infraestructura de les ciutats (smart).
I en els darrers anys hi hem afegit la
ubiqüitat, la mobilitat i el posicionament
geogràfic; la Internet de les coses (IoT, de
l’anglès Internet of Things), els sensors,
les comunicacions de màquina a màquina
(M2M) i els wearables; el big data o
processament de dades desestructurades
en temps real; la intel·ligència artificial
i el blockchain o sistema de garantir la
confiança de manera distribuïda.

2. La identitat digital de
dispositius i persones
En el món digital els dispositius
s’identifiquen per les seves adreces IP. Els
dispositius associats o assignats a una
persona (ordinadors, tauletes, telèfons…)
s’han identificat tradicionalment pel que
hem anomenat versió 4 de les adreces IP,
i quan la quantitat d’adreces ha quedat
superada per la realitat, amb l’aparició
dels dispositius autònoms, ha calgut
augmentar la quantitat disponible
d’adreces, amb la versió 6 de les adreces
IP, l’anomenat IPv6. Això resol la meitat
del problema, identificar dispositius,
però en un món completament digital
cal identificar les persones de manera
unívoca.
La identitat digital d’una persona s’està
fent de manera majoritària pel mètode
usuari i contrasenya, per a cada un dels
sistemes o aplicacions en què es vol
identificar, amb els greus inconvenients
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d’haver d’utilitzar multiplicitat de
noms d’usuari i de contrasenyes, i
amb la complexitat i el risc d’haver
de memoritzar-ho o guardar-ho. Es
tracta d’identificacions verticals, i ningú
garanteix que darrere d’aquest usuari hi
hagi una persona real ni que les dades
aportades siguin reals (si és que podem
definir la realitat).
També tenim sistemes de signatura
electrònica, amb contrasenya, per
autenticar-se davant d’una entitat
certificadora. El DNI digital a Espanya
va voler ser la síntesi de tots ells, però
després de deu anys la seva utilitat real
és mínima.
En els sistemes d’usuari i contrasenya,
l’autenticació de la identitat es pot
fer sense més comprovacions; o per
augmentar la seguretat, mitjançant un
procediment de doble volta, utilitzant
targetes
personals
amb
números
preidentificats, o enviaments de codis
a telèfons associats, com fan moltes
entitats bancàries.
En fi, les entitats bancàries, la mateixa
Administració,
els
operadors
de
telecomunicacions, les xarxes socials i
les entitats d’intermediació en pagament
competeixen per veure qui s’apropia del
sistema d’identificació personal. El preu

Tenim un taló d’Aquil·les,
un punt dèbil en la nostra
societat, que és que
tot es fa o es controla
digitalment, i una alteració
de la informació implica una
alteració de la realitat física.
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que ha de pagar l’usuari és dinerari o
entregant les seves dades al proveïdor.
El futur decidirà quin sistema i quin
proveïdor s’enduu el premi.
Aquesta dicotomia de la identificació
de dispositius i de persones es
manifesta de forma crua en els accessos
multiplataforma a una mateixa aplicació;
per exemple, simultàniament des de
smartphone, tauleta i ordinador a una
aplicació com Facebook.

3. La informació i les
vulnerabilitats
Tenim un taló d’Aquil·les, un punt dèbil
en la nostra societat, que és que tot es fa
o es controla digitalment, i una alteració
de la informació implica una alteració de
la realitat física.
Protegir la informació vol dir protegir les
seves tres propietats principals:
• Confidencialitat: La informació
només ha de ser accessible o divulgada
a aquells que estan autoritzats.
• Integritat: La informació ha de
romandre correcta (integritat de
dades) i tal com l’emissor la va
originar (integritat de font), sense
manipulacions per tercers.
• Disponibilitat: La informació ha
d’estar sempre accessible per a aquells
que estiguin autoritzats.
D’altra banda, les amenaces o
vulnerabilitats a què s’enfronta la
informació de les nostres organitzacions
poden ser molt variades:
• D’origen físic, com incidències
d’origen
natural
(inundacions,

La ciberseguretat a Catalunya. Informe 2016 de l’Observatori del Risc

terratrèmols,
incendis,
llamps),
fallades de la infraestructura auxiliar
(fallades de subministrament elèctric,
refrigeració,
contaminació...)
o
fallades dels sistemes informàtics
i de comunicacions (fallades en el
maquinari o equips de transmissions).
• Fallades en el programari:
Sistemes operatius o aplicacions
amb vulnerabilitats o inseguretats de
disseny.
• Errors o incidències d’origen humà:
Errors accidentals o deliberats de
les persones que interactuen amb
la informació o de tercers que hi
accedeixen per mètodes il·lícits com
robatori d’equips, robatori de claus,
programari d’espionatge, etcètera.
Si ens centrem en les incidències
originades per tercers amb mala
voluntat, les intrusions o els atacs
deliberats es poden produir, sobretot, per
malware o codi maliciós, que pot danyar
un ordinador, servidor o dispositiu de
xarxa, o infiltrar-s’hi, accedir i alterar
la seva informació; o per intercepció de
comunicacions, sobretot en xarxes sense
fils, com Wi-Fi desprotegida.
Tenim atacs dirigits a explotar
vulnerabilitats de disseny inicial o a
explotar les informacions de les xarxes
socials (vulnerabilitats socials), per tal
d’obtenir claus de seguretat i informació
fonamental que permeti avançar en atacs
més sofisticats.
Tenim atacs de denegació de servei,
atacs massius dirigits a disminuir o
anul·lar la disponibilitat de sistemes per
tal de causar danys en la productivitat,
la imatge o la capacitat de servei de les
institucions afectades, i tenim incidents
relacionats amb l’accés i possible

alteració, esborrament o publicació
indeguda de la informació dels sistemes.
Els camins o vectors pels quals es pot
produir un atac són múltiples, des d’atacs
de phishing generats per malware en
aplicacions de la pròpia xarxa, intercepció
de comunicacions i accés al dispositiu
per a utilització de Wi-Fi o xarxes mòbils
insegures, contaminació de dispositius
extraïbles com USB, o robatori de claus
de seguretat per a enginyeria social.
En general, els atacs ens arriben per
les interfícies, és a dir, pels canals de
comunicació físics o lògics dels nostres
dispositius.
Les conseqüències i els impactes
potencials dels incidents poden ser
devastadors, des de danys en el propi
sistema; indisponibilitat del sistema,
amb els conseqüents danys econòmics i
d’imatge; danys econòmics directes per
frau, robatori o extorsió; afectacions a
la privacitat, com intrusió i robatori de
dades; o utilització del sistema per a
continguts abusius com assetjament o
pederàstia.

4. Els actors i les motivacions
Estem en un escenari múltiple en què
els incidents poden ser involuntaris o
provocats, i els sistemes atacats poden
ser de persones, d’empreses, de governs i
de serveis públics.
Els potencials atacants i els motius dels
atacs també poden ser molt diversos.
Podem tenir espionatge selectiu o
robatori de dades, com un individu que
espia un altre individu, o les empreses
que s’espien entre elles, o els estats que
s’espien entre ells.
Malauradament, també tenim espionatge
massiu, dels estats als seus ciutadans o
als ciutadans de tot el món. Coneixem
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les revelacions d’Edward Snowden,
que treballava per a una empresa
contractada per l’Agència de Seguretat
Nacional (NSA) dels Estats Units i que
va transmetre a la premsa informació
classificada sobre el programa Prism
de la NSA, que comprèn una vigilància
massiva d’Internet arreu.
Alguns estats, institucions o empreses
han atacat altres estats, institucions
o empreses amb atacs massius de
denegació de servei, per tal de produir
la paralització de sistemes, institucions
o infraestructures crítiques. Ja s’utilitzen
objectes connectats a Internet com nodes
de zombis o botnets, que actuen infectats
pel provocador de l’atac.
Si l’atac de denegació de servei es fa a
servidors de sistemes de noms de domini
(DNS), la xarxa no és capaç de traduir el
nom fonètic que donem als web al seu
identificatiu IP, i això pot paralitzar tota
la xarxa d’Internet.
Així mateix, ja s’han industrialitzat
els atacs, per tal d’aconseguir benefici
econòmic directe, com robatoris directes,
robatori de credencials econòmiques per
a actuacions posteriors, frau a persones
o, fins i tot, extorsions per desbloquejar
sistemes bloquejats des de fora. Amb la

Estem en un escenari
múltiple en què els incidents
poden ser involuntaris o
provocats, i els sistemes
atacats poden ser de
persones, d’empreses, de
governs i de serveis públics.
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globalització d’Internet, aquests actors
de la indústria del frau solen instal·larse en països de legalitat laxa i sistemes
jurídics inoperants, la qual cosa dificulta
la resolució de les incidències.
I, en el límit, pot haver-hi agressió i
guerra cibernètica per tal de destruir
els sistemes de control d’una societat,
d’un país, d’un Estat. De fet, els exèrcits,
entre ells l’espanyol, estan creant cossos
d’exèrcit orientats a la ciberguerra, al
mateix nivell que els clàssics cossos
d’exèrcit de terra, mar i aire.

5. Les mesures de protecció
En aquest context, què hem de protegir
i de què ens hem de protegir? Hem de
protegir la informació i l’operativitat.
Hem de protegir la confidencialitat,
la integritat i la disponibilitat de la
informació, que resti correcta i restringida
als que hi tenen dret. I hem de protegir la
resiliència dels sistemes, que els sistemes
funcionin malgrat incidències de tot
tipus, involuntàries o degudes a un atac.
En síntesi, hem de protegir la privadesa
de la informació i la seguretat de la
informació dels sistemes.
Pel que fa a la privadesa, cal recordar que
la major part de la informació que obtenen
terceres persones la donem de manera
voluntària a través de xarxes socials
(Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter)
o de cercadors (Google) de pagament del
servei que ens proporcionen. Això és un
acord lícit (fair trade), però cal recordar
que la informació publicada queda no
només en poder del proveïdor sinó de
qualsevol, i mai tornarà a ser privada.
Pel que fa a la seguretat, el primer que cal
és aplicar-hi seny, i no fer en digital allò
que no faríem en presencial. En particular,
cal protegir els nostres sistemes, protegir
les nostres comunicacions, identificar
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els llocs a què accedim i els permisos
atorgats, i protegir les nostres claus
d’accés, tant a nivell individual com
corporatiu. A més, en l’àmbit corporatiu
cal afegir la necessitat d’estructurar una
cultura corporativa de ciberseguretat,
amb uns procediments de gestió de la
informació i una metodologia de gestió
de potencials incidències.

maliciós, amb antivirus, filtres de correu i
amb programari de neteja i optimització
de cookies.

Disposem d’eines de criptografia i xifrat
per protegir la nostra informació i les
nostres comunicacions, moltes d’elles
aportades pels mateixos servidors web
(accés https o WhatsApp) o pels servidors
d’aplicacions (Google). També podem
guardar encriptada la nostra informació,
en local o al núvol. El cost del xifrat ja no
és un driver.

La cultura empresarial de ciberseguretat
passa per la gestió dels sistemes, siguin
locals o en el núvol, la gestió de les xarxes
de comunicacions, tant les proveïdes
per un operador en 3G o 4G, com les
xarxes locals en Wi-Fi o en Bluetooth, el
registre i monitorització de les activitats,
i la gestió d’incidents, amb processos
d’aprenentatge,
millora
contínua,
comunicació i recuperació.

Els
sistemes
d’encriptació
més
àmpliament utilitzats són els sistemes
de clau asimètrica, en els quals s’utilitza
una parella de claus, la clau privada i
la clau pública. La clau pública s’obté
fàcilment, per exemple, per multiplicació
de molts números primers, a partir de
clau privada, que són el llistat d’aquests
números primers, però la clau privada és
computacionalment impossible o molt
difícil d’obtenir a partir de la clau pública.
Aquest sistema permet l’enviament de
documentació encriptada amb la clau
pública i que sols recuperarà qui tingui la
clau privada (https), i també la signatura
electrònica de documents, amb la clau
privada, que garanteix l’origen del
document per a tots els que els llegeixin
amb la clau pública.
Els proveïdors d’aplicacions, inclosos
els proveïdors de sistemes operatius,
desenvolupen continuadament millores
per identificar i resoldre vulnerabilitats
del seu software, i distribueixen les noves
versions actualitzades que és convenient
adoptar. Disposem, també, de programari
de protecció davant de programari

La gestió de les vulnerabilitats dels
nostres sistemes esdevé fonamental. En
terminologia empresarial, «del principi
a la fi, una vulnerabilitat destrueix un
procés de negoci».

Un recull de les mesures de protecció que
poden ser automatitzables és el següent:
tallafocs o firewall; programes antivirus
i la seva actualització; actualitzacions
de sistema operatiu i programari;
incorporació de plug-in per a navegadors,
bloqueig de finestres emergents i bàners,
i programes anti-spam o antifrau. I de
les que cal fer de manera proactiva:
establiment i gestió de contrasenyes i
paraules de pas; còpies de seguretat;
xifrat de documents; utilització de
màquines virtuals i eliminació d’arxius
temporals i cookies.

6. La nova problemàtica
Entrem ara en un món nou, en què
la proliferació de sensors i elements
connectats és extraordinària, en què les
màquines s’interconnecten entre elles, en
què el procés de la informació generada
es fa en temps real, en què disposem de
sistemes que governen millor que els
humans determinades activitats.
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La Internet de les coses (Internet of Things,
IoT) i el màquina a màquina (M2M) són
presents amb els riscos evidents per a la
privacitat, derivat de la utilització massiva
de sensors a les ciutats o de càmeres que
permeten el reconeixement de matrícules
o de persones. Els objectes ja han estat
utilitzats com a zombis o botnets, com
a part d’atacs massius de denegació de
servei a servidors importants.

i la recerca científica de primer nivell.
Avui en dia la intel·ligència artificial és
vertical, en el sentit que són sistemes
específics per a determinada funcionalitat,
però està passant a ser transversal, amb
sistemes que emulen el pensament
humà generalitzat, amb tecnologia de
xarxes neuronals que treballen en capes
o nivells, que optimitzen la quantitat de
procés necessària.

L’anàlisi de dades desestructurades amb
big data analytics i fet online ens aporta
un seguit de serveis a nivell personal com
les ajudes a la navegació amb sistemes de
posicionament geogràfics, la traducció
de textos, etc. En la majoria dels casos,
el pagament per aquests serveis són
les nostres dades, que convenientment
utilitzades i mercantilitzades per les
entitats que les obtenen permeten la
publicitat personalitzada a partir dels
nostres comportaments a la xarxa digital
(cerques, likes, imatges nostres o aquelles
en què apareixem referenciats, relacions
personals...) i les nostres actuacions en
el món físic (llocs de presència, horaris,
parades, compres realitzades...). Els riscos
de pèrdua de privacitat són evidents.
Més enllà està també la intercepció o la
utilització de tècniques de cerca en els
continguts que maneguem, com la cerca
de paraules clau en els nostres textos o el
reconeixement de persones en les nostres
imatges, tema que toca la il·legalitat.

Darrer, i no menys important, són els
sistemes de blockchain o cadenes de
blocs que contenen les validacions de les
transaccions fetes i del moment en què es
van fer, i que es distribueixen per la xarxa,
i en què cada node que voluntàriament
pertany a aquesta xarxa valida, calcula
una operació aritmètica no reversible o
hash i signa el bloc i el hash digitalment
amb la seva clau privada, i reenvia a
la xarxa, en un procés sempre creixent
que
garanteix
computacionalment,
la veracitat de la transacció. Aquest
procediment, que ja utilitza la moneda
bitcoin i que poden utilitzar les
transaccions i els acords contractuals
M2M smart contracts, pot garantir la
confiança en les transaccions amb major
fidelitat (o menor probabilitat d’error)
que els sistemes actuals de garantir la
confiança per un tercer, sigui aquest
un banc central, un mitjà de pagament
electrònic, un despatx de notaria o un
registre civil. Aquesta tecnologia té
també inconvenients; en particular, és
encara lenta per al procés de distribució
a la xarxa, els blocs són limitats en
capacitat, la pèrdua de les claus implica

Molt relacionat amb el big data està la
intel·ligència artificial, amb màquines
amb capacitat d’aprenentatge de les
dades que utilitzen, i que avui s’aplica
a determinades funcionalitats com la
conducció automàtica de vehicles, el
reconeixement d’imatges, la planificació
de viatges, les recomanacions comercials
i la publicitat personalitzada, entre
d’altres. I comença a utilitzar-se en la
interpretació de llengües parlades, la
diagnosi mèdica, els processos educatius
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Calen actuacions a nivell
individual, corporatiu i de
gestió pública.

La ciberseguretat a Catalunya. Informe 2016 de l’Observatori del Risc

la pèrdua de tot el magatzematge en el
node i la possibilitat (demostrada real)
que vulnerabilitats en el software puguin
ser causa de fraus.
Tota la base tecnològica de l’encriptació de
doble clau, utilitzada en confidencialitat,
signatura digital, blockchain, etcètera,
radica en la facilitat d’anar en un sentit, de
clau privada a clau pública, i la dificultat
d’anar en el sentit contrari, de conèixer la
clau pública a descobrir la clau privada.
Aquí, la computació quàntica, en fase
incipient, canviaria radicalment aquesta
situació. La potència de, encara, la futura
computació quàntica, en què els Q-bits
substitueixen els bits, posarà en entredit
la seguretat actual de l’encriptació. La
criptografia quàntica entraria en acció.

7. Calen actuacions
Ara i aquí, calen actuacions. Calen
actuacions a nivell individual, corporatiu
i de gestió pública. Des d’un punt de vista
individual, cal desenvolupar una cultura
de la seguretat, una conscienciació del
que significa la informació, i utilitzar les
eines disponibles. Paguem amb dades i
en pèrdua de privacitat molts dels nostres
serveis. Els servidors poden utilitzar,
vendre o perdre les nostres dades.
Encara que no tinguem res a amagar,
podem ser beneficiats o castigats pel que
manifestem digitalment.
Aquesta cultura de la seguretat és
evolutiva, i la millor recomanació és
estar en permanent alerta, conèixer els
avantatges i inconvenients de les xarxes
socials, actualitzar les eines de gestió de
seguretat digital i tenir una actitud de
permanent aprenentatge.
Des d’un punt de vista corporatiu, cal
desenvolupar i establir una cultura de
seguretat corporativa que impregni
tota l’organització. Això comença per

tenir un responsable de seguretat de
la informació (CISO, de l’anglès Chief
Information Security Officer), per
conèixer i aplicar les obligacions legals
en gestió de la seguretat i en protecció de
dades, i per utilitzar segells de confiança
amb la doble funció d’implantar els
controls requerits i explicar a tercers
que l’organització és conscient d’aquesta
necessitat. Cal també establir plans
de prevenció i de recuperació de les
possibles incidències, amb auditories
periòdiques, si són adients, i amb plans
de formació i conscienciació del personal;
implantar normatives i procediments
interns d’actuació davant d’incidències;
determinar
els
requeriments
de
ciberseguretat a proveïdors i clients, i
els mecanismes de comunicació en cas
d’incidència, i recordant el debat en la
recent campanya electoral americana
evitar l’ús de sistemes o correus personals
per a funcions professionals.
En l’àmbit nacional, cal adaptar la
legislació europea, en especial els recents
reglaments de protecció de dades i la
directiva sobre ciberseguretat, i establir
unes polítiques públiques coherents amb
la Unió Europea i els països del nostre
entorn geogràfic i cultural.
L’estratègia
de
ciberseguretat
de
la Unió Europea del 2013 defineix
cinc
prioritats
estratègiques:
aconseguir la ciberresiliència, reduir
la
ciberdelinqüència,
desenvolupar
capacitats de ciberdefensa, desenvolupar
recursos industrials i tecnològics de
ciberseguretat, i establir una política
internacional coherent de ciberespai a
la Unió Europea promovent els valors
essencials de la Unió. Catalunya hi ha de
participar.
El Reglament de protecció de dades de la
Unió Europea d’abril del 2016 estableix
les normes relatives a la protecció de les
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persones físiques pel que fa al tractament
de les dades personals i les normes
relatives a la lliure circulació d’aquestes
dades, protegeix els drets i llibertats
fonamentals de les persones físiques i, en
particular, el seu dret a la protecció de les
dades personals, i garanteix que la lliure
circulació de les dades personals en la
Unió no pot ser restringida ni prohibida
per motius relacionats amb la protecció
de les persones físiques pel que fa al
tractament de dades personals.
La
Directiva
2016/1148,
sobre
ciberseguretat, de la Unió Europea de
juliol del 2016 defineix els mecanismes
de cooperació i els requisits comuns
de seguretat per als operadors de
serveis essencials i els proveïdors
de serveis digitals, i a aquest efecte
demana identificar amb precisió quins
són aquests operadors i proveïdors.
I estableix l’obligació d’elaborar una
estratègia nacional de seguretat de les
xarxes i sistemes d’informació, crea una
xarxa d’equips de resposta a incidents
de seguretat informàtica (xarxa de
CSIRT) i estableix requisits en matèria de
seguretat i notificació per als operadors
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de serveis essencials i per als proveïdors
de serveis digitals.
Aquí, a casa nostra, el 20 d’octubre del
2016 ja es va presentar al Parlament de
Catalunya la proposta per a la creació
de l’Agència de Ciberseguretat, com a
entitat de dret públic alineada amb la
Directiva europea de ciberseguretat, amb
focus en la Generalitat, la ciutadania, les
empreses i les institucions públiques i
privades. Aquesta Agència tindrà funcions
de servei públic, planificació, gestió i
coordinació d’incidències, amb capacitat
preventiva i reactiva com a CERT, amb
capacitat d’investigar ciberincidents i
ciberatacs, donant suport a l’autoritat
competent i en un model de col·laboració
amb entitats públiques i privades.
L’Administració pública catalana ha
de liderar la transició a l’economia
digital, ha de definir el marc d’actuació
d’administracions, empreses, institucions
i ciutadans, ha de proporcionar recursos
públics de ciberseguretat i ha de garantir
la seguretat jurídica del món digital. I
aquest lideratge es pot exercir, i jo diria
que s’ha d’exercir, en col·laboració amb
la societat civil i els sectors privats.

BLOC 1.
Entre la llibertat
i la seguretat

INSTITUT D’ESTUDIS DE LA SEGURETAT

24

1

Seguretat a Internet: a
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1.1. D’on venim
Durant els anys seixanta del segle XX es
va començar a fer realitat la possibilitat
d’interconnectar ordinadors. Diferents
necessitats ajudaven a desenvolupar la
idea. Uns volien facilitar l’accés remot als
grans i caríssims ordinadors dels centres
de recerca per poder intercanviar dades i
aprofitar tot el temps de càlcul. Altres tenien interès, en plena Guerra Freda, a assegurar les comunicacions militars en cas
d’atac nuclear. I n’hi havia que veien noves possibilitats de desenvolupament en
la interconnexió dels ordinadors. Veien
que aquesta interconnexió ajudaria a
compartir informació i desenvolupar les
capacitats humanes, tal com s’explicava
en el document «Man-Computer Symbiosis», de Joseph Licklider [Licklider, 60], o
a «As We May Think», de Vannevar Bush
[Bush, 45].
Com diu la historiadora de la tecnologia
Janet Abbate [Abbate, 99], Internet va
néixer d’una inspiració i una necessitat. I
la inspiració va ser la de Licklider, el primer director de l’Information Processing
Techniques Office (IPTO), de l’Advanced
Research Projects Agency (ARPA, del Departament de Defensa dels EUA). Robert
Taylor va substituir Licklider el 1966,
recollint el seu testimoni i impulsant el
desenvolupament d’ARPANET, l’embrió
del que avui és Internet.
La tecnologia que ho faria possible seria
la commutació de paquets (packet switching), desenvolupada per Paul Baran
[Baran, 64] (RAND Corporation) i, en
paral·lel, per Donald Davies (National
Physical Laboratory de Gran Bretanya),
amb posteriors aportacions de Louis
Pouzin (projecte Cyclades, de l’Institut
de Recherche en Informatique et en Automatique, IRIA) i altres experts d’arreu
del món.

Tot i algunes proves i demostracions per
part de Davies i Pouzin, el projecte que va
rebre el suport i els recursos continuats
va ser ARPANET. Amb el temps, i sense
competidors prou grans, va donar lloc a
la Internet que coneixem, i va definir els
estàndards de facto.
El desenvolupament de Baran estava
fortament guiat per les necessitats de
la United States Air Force (RAND és un
think tank orientat a serveis de defensa),
la qual requeria poder continuar exercint
capacitats de command & control fins i
tot després d’un atac nuclear. Cercava la
supervivència d’una xarxa de comunicacions amb l’ajuda d’enllaços redundants i
paquets de dades. D’aquí la idea que Internet té origen militar. Però el projecte
mai no va ser secret i va ser dirigit per
civils amb uns altres objectius.
L’ARPA i l’equip que ho va fer possible
van incorporar els desenvolupaments
de Baran, Davies i d’altres, sota la
inspiració i direcció de Joseph Licklider,
Robert Taylor i Lawrence Roberts, aquest
darrer del Massachusetts Institute of
Technology (MIT) i contractat per Taylor
com a director del programa ARPANET,
una xarxa per potenciar les capacitats
humanes. Com transcriu Abbate en boca
de Roberts el 1970:
«Within a local community, time
sharing systems already permit the
sharing of software resources. An
effective network would eliminate the size and distance limitations
on such communities» [Abbate, 99]
o com escriurien Licklider i Taylor:
«In a few years, men will be able
to communicate more effectively
through a machine than face to
face.» Afegint unes ratlles més
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enllà: «Our emphasis on people is
deliberate.» [Licklider, Taylor, 68]
La idea per connectar els ordinadors
es basava en: 1) dividir un missatge en
paquets; 2) afegir a cada paquet unes
capçaleres estàndard, en què figuraria,
entre d’altres, l’adreça de destí i la del remitent, i 3) desconfiar en la capacitat del
canal de comunicació per fer arribar els
paquets dels missatges. La intel·ligència
del sistema radicava en l’emissor i el receptor, sense cap sistema central de coordinació, control o supervisió, un concepte trencador venint d’un paradigma
de grans ordinadors i centraletes de comunicació.
El 29 d’octubre de 1969 naixia la xarxa
ARPANET, amb una prova de connexió
remota entre dos ordinadors, a la
Universitat de Califòrnia, a Los Angeles
(UCLA) i a l’Stanford Research Institute
(SRI). Recordem, a tall d’anècdota,
que aquest primer login remot va fallar
en penjar-se l’ordinador de destí tot
just després de rebre el segon caràcter.
Segons les paraules de Charley Kline, un
dels participants en aquesta gesta: «It was
neat that it was working (...), but nobody
recognised that it was the beginning of
something.» [Jeffery, 09]
En paral·lel, altres equips d’arreu del món
anaven fent via sobre el mateix concepte.
El 1971, la Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE, és a dir, Telefónica,
avui Movistar) va presentar la Red Especial de Transmisión de Datos (RETD), la
primera xarxa pública de commutació de
paquets del món, amb protocols desenvolupats internament i seguint els principis
de disseny d’ARPANET. [Infante, 02]
Pocs anys després, ARPANET incorporaria els protocols TCP/IP desenvolupats
per Vinton Cerf i Robert Kahn. ARPA-
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NET passava del control de l’ARPA al de
l’agència governamental National Science Foundation (NSF) dels Estats Units,
que connectava moltes més universitats
i centres de supercomputació. La xarxa esdevenia un canal de comunicació i
treball cada cop més habitual en el món
acadèmic, i també en certes empreses.
En paral·lel, durant els anys vuitanta explotava el fenomen de les xarxes amateurs via ràdio o telèfon (per exemple, FidoNet), els bulletin board systems (BBS)
i grans espais de comunicació digital,
com, per exemple, CompuServe o AOL.
Es començava a parlar de les comunitats
virtuals. L’aparició de la World Wide Web
(1989), el primer navegador que també
funcionava en ordinadors personals (Mosaic, 1993) i el fet que la National Science
Foundation obrís la xarxa a usos comercials i en traspassés la gestió al mercat
(1995) van obrir la porta ràpidament a
milions de nous usuaris d’arreu del món.

1.2. On som
En vint-i-cinc anys hem passat de zero a
una xarxa capaç de connectar centenars
de milions de persones i objectes. Una infraestructura que funciona, que s’ha fet
gairebé ubiqua i ha escalat força bé, però
que no havia estat pensada per, de cop
i volta, incorporar milions de persones
amb altres necessitats i interessos diferents dels de l’àmbit inicial. Des del punt
de vista tècnic, podem dir que Internet
fa la seva funció molt més enllà del que
inicialment s’havia previst, superant obstacles amb noves solucions (IPv6, DNS,
https, DNSSEC, DANE, etcètera), incorporant nous canals de comunicació, com
la telefonia mòbil o els satèl·lits, més enllà del cable inicial, i oferint nous serveis
(web, P2P, bitcoin, Tor, vídeo a demanda,
veu IP, etcètera).
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Un dels obstacles més espectaculars que
ha superat Internet és el del seu propi
creixement: Internet no podria connectar nous dispositius! Era una tecnologia
o, com diu Vinton Cerf, «un experiment»
[Cerf, 14, minut 26] inicialment pensat
per connectar uns quants ordinadors,
grans i cars, de centres de recerca especialitzats. I en molt pocs anys passa
d’experiment a producció a escala planetària, i a incorporar milers de milions d’ordinadors, aparells de la Internet
of things (IoT) i dispositius personals. I
a poder ser usat, virtualment, per qualsevol habitant i aparell del planeta. El
creixement de la connectivitat a la xarxa
és tan gran que els més de 4 mil milions
d’adreces IP (232 = 4.294.967.296) definides el 1981 per Cerf i Kahn en la versió
4 del protocol IP s’acaben pels volts del
2013, i les operadores comencen a incorporar la versió 6 (IPv6), que ofereix
2128 = 340.282.366.920.938.463.463.37
4.607.431.768.211.456 adreces (sí, unes
6,6*1023 o 665.570.793.348.866.943.89
8.599 adreces per metre quadrat al planeta! No sembla que es vulguin quedar
curts aquest cop).
En l’àmbit de les aplicacions i serveis,
l’evolució també ha estat espectacular.
Aprofitant majoritàriament estàndards,
protocols, llenguatges de programació i
llibreries obertes, es construeixen nous
elements que aporten noves funcionalitats
i que són usats, al seu torn, per fer noves
eines i oferir nous serveis. Amb el programari es modela l’univers digital (Code is
law, de Lawrence Lessig), de manera que
es defineix què podem fer o què no.
En gran part, els fonaments sobre els
quals hem construït el nostre univers digital es basen en la participació oberta i
la meritocràcia, fins al punt que David D.
Clark, investigador del MIT que ha coordinat el desenvolupament dels protocols
d’Internet durant anys, capturà la idea

en una coneguda presentació del 1992
dient: «We reject kings, presidents and voting. We believe in rough consensus and
running code» [Clark, 92]. Ja ho havia
dit Kline el 1969: «It was neat that it was
working».
Aquest és un concepte i una manera
d’entendre la xarxa hereva de l’entorn
acadèmic i d’una visió utopicollibertària,
en què es va desenvolupar Internet,
que encara segueix i lidera amb molta
força (GNU/Linux, Wikipedia, Apache,
MySQL, Perl, Python, Creative Commons,
Arduino, Scratch, etcètera), però que
ja no està sola. Internet ha esdevingut,
també, un immens mercat, i ara aquesta
idea ha de jugar amb nous conceptes,
com el programari propietari i els espais
tancats (walled gardens), que volen
oferir tot el que els usuaris necessiten a
fi que no en surtin (MySpace, Facebook,
VKontakte, Baidu, Google, Apple,
Microsoft, etcètera). En qualsevol cas, la
competència ha estat bona, i la capacitat
de poder innovar sense demanar permís
i sense que calgui gaire infraestructura
(permissionless innovation) permet canvis
i novetats constants.
I pel que fa a la seguretat, tan aviat
com hem pogut connectar servidors,
ordinadors i telèfons trobem que tots
els dispositius estan interconnectats;
l’experiència d’ús ens enlluerna, fentnos creure que som nosaltres els qui ens
connectem, quan, de fet, un cop hi ha
connexió, aquesta és simètrica i sovint
24x7. La barrera física de la distància o
d’una porta tancada ha desaparegut per
molt que ens creiem segurs tancats a la
nostra oficina o a casa. Ara cal confiar en
tallafocs (firewalls), antivirus, la mateixa
qualitat del programari, i el factor
humà.
A la «capa 8», els usuaris, trobem també
canvis radicals i espectaculars. La xarxa
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havia estat pensada per a que funcionés
–i ja semblava molt!– en un entorn acadèmic que compartia valors, objectius i
maneres de fer (tribu?).
Quan arriba la riuada de nouvinguts, els
usuaris inicials, la comunitat internauta
de l’entorn acadèmic i l’enginyeria ja porta més de vint anys en aquest espai i ha
establert una cultura llibertària, autoorganitzada, de confiança i respecte mutu
acceptada per tothom. Un esperit molt
ben resumit en la frase de Jon Postel: «Be
liberal in what you accept, and conservative in what you send.» [Postel, 89], que
tant valia per als continguts com per als
protocols, els servidors i els clients que
gestionaven les comunicacions. Un espai on inicialment tothom es coneixia,
pertanyia al mateix entorn i la confiança
entre administradors dels servidors i les
xarxes era molt alta. Tots jugaven seguint
les mateixes regles.
Per ajudar els nouvinguts apareixen documents que descriuen la Netiquette,
etiqueta o protocol de bona educació, i
responen a les FAQ (acrònim en anglès
de «preguntes més freqüents») per a diferents espais de la xarxa (xats, grups de
notícies, llistes de discussió, correu electrònic, etcètera). Aquesta educació i bona
voluntat, tot i que sovint respectada, es
veu a vegades, com en tot grup humà
prou gran, depassada. L’allau de nous
usuaris juntament amb la gran diversitat
de llocs on poden anar i coses per fer, ha
arraconat els intents de «civilitzar» els
nouvinguts pel que fa al comportament
esperat.
La sensació d’aïllament, ser darrere
d’una pantalla, potser amb un àlies,
pot fer l’efecte d’un fals anonimat, que
facilita que a vegades trols, mal educats
i busca-raons es passin de llestos i
abandonin la civilitat de l’espai públic
digital. La comunitat internauta, de
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milers de milions de persones, acull gent
de tots els països, amb diferents bagatges
i expectatives. Com en tot grup humà,
en un de tant gran hi hem de trobar de
tot, també els aprofitats, delinqüents i
criminals. L’accés s’ha obert a tothom,
les barreres d’entrada han caigut, i, per
tant, hi trobem de tot. Ningú no pensava
llavors que aquell «experiment» de
connectar quatre ordinadors abastaria
tot el planeta.
Pel que fa a la majoria d’usuaris, l’augment
de la potència de càlcul, l’abaratiment de
l’emmagatzemament i del maquinari, la
gran simplificació en l’ús dels dispositius
junt amb la desaparició de les barreres
d’entrada a Internet que esmentàvem
abans, fa que tinguem a les nostres mans
dispositius d’una gran complexitat que
se’ns presenten com a joguines. Continuem anomenant telèfon a aquell dispositiu lligat per un cable a una paret en
què calia compondre números, i també a
un potent ordinador de butxaca i centre
multimèdia connectat a tot el món i que,
a més, també ens permet trucar.
Les interfícies ens faciliten l’ús dels dispositius, alhora que amaguen la gran complexitat del món digital. I el programari
és una eina que, a diferència de les eines a què estem acostumats a veure en el
món dels àtoms, s’executa i fa la seva feina sense que puguem saber realment què
fa si no hi ha algú que en pugui revisar
acuradament el codi font o analitzar-ne
el comportament. Veient un martell, una
locomotora, un teler o una grua podem
entendre el seu funcionament; d’un programa només en veiem el seu resultat, i
si és un ransomware serà massa tard.
La canalla i els adults incorporem sense por les noves ofertes del món digital
gràcies a les interfícies que potencien
la nostra sensació de control i faciliten
l’obtenció de benefici i satisfacció imme-
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diats. Obtenim el que volem i ens importa molt poc saber o preocupar-nos sobre
el procés que s’ha dut a terme durant
aquests pocs segons. Cerquem una cosa
i trobem resultats pensant que és com si
consultéssim una enciclopèdia en paper.
Juguem a caçar Pokémons o a ajudar a
uns pobres ocells enfadats a alliberar-se
de la tirania dels porcs, sense importarnos si es fa algun tipus de seguiment dels
nostres hàbits o localitzacions. O ens descarreguem una app a la qual, sense fixarnos-hi, donem accés a la nostra càmera,
micròfon, agenda i fotografies. Amb delit
i innocència instal·lem jocs o aplicacions
que ens atreuen; ens poden més les ganes que la precaució. Però el programari
és una caixa negra que pot fer molt més
del que sembla que fa.
Moltes de les nostres activitats del dia
a dia han trobat el seu espai a la xarxa:
compres, gestions bancàries, participació,
lleure, etcètera. Això fa que tan aviat com
es mouen diners s’atreu la delinqüència,
que farà mans i mànigues per robar des
de la comoditat de casa seva aprofitant
la poca cura de les víctimes o preparant
atacs i infeccions automatitzats que, com
la pesca d’arrossegament, captura a tothom que obri un fitxer infectat o caigui en les seves trampes. Com diu Janet
Abbate: «People don’t break into banks because they’re not secure. They break into

Amb delit i innocència
instal·lem jocs o aplicacions
que ens atreuen, però no
som conscients que el
programari és una caixa
negra que pot fer molt més
del que sembla.

banks because that’s where the money is»
[Timberg, 15]. En els atacs dirigits és
el botí el que atrau el lladre. Però amb
l’automatització de la cerca de vulnerabilitats es passa a la pesca d’arrossegament
a gran escala, i alguna cosa en sortirà.
I no només diners. També la captura
d’informació empresarial o política a revendre, o el descobriment de vulnerabilitats i zero-days (vulnerabilitats no comunicades fins llavors) en sistemes crítics,
indústries o servidors. Intel·ligència per
vendre al millor postor que vulgui fer
mal a un tercer.
La complexitat deixa sempre esquerdes
que es poden aprofitar per acabar d’obrir
una porta que hem deixat mal tancada.
Ningú no hauria d’entrar-hi, però tot i
que en alguns pobles encara es deixen
portes obertes o les claus al pany, a ciutat
no. I Internet és aquesta gran ciutat de
milers de milions de persones, totes juntes i interconnectades, i a les quals automàticament i sense intervenció humana, sense ningú que hagi d’anar provant
personalment i una per una les diferents
portes i finestres, els delinqüents intenten trobar el punt feble i fer-nos caure a
la trampa.
La seguretat a Internet s’ha anat afegint
sobre la marxa. Com diu Vinton Cerf:
«No ens vam centrar en com algú podria
trencar el sistema de forma intencionada. Mirant enrere podries dir que ho
hauríem d’haver fet, però aconseguir que
tot allò funcionés no va ser gens fàcil.»
[Timberg, 15]
Entorn de la seguretat en les comunicacions tenim el tema del xifrat. Xifrar i desxifrar missatges requeria gran capacitat
de càlcul per als estàndards de l’època, la
qual cosa demanava equips costosos i en
dificultava la implantació. També, segons
Cerf [Cerf, 14, minut 21] faltaven algo-
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ritmes que aportessin un bon xifrat. Tot i
això, ell treballava en un projecte per a la
National Security Agency (NSA) per desenvolupar una Internet «segura». Hauria
estat possible un TCP/IP xifrat? O potser
la seva implementació hauria estat massa dificultosa i la seva execució massa
cara i complicada com per a que TCP/IP
esdevingués estàndard? [Roberts, 04].
Afortunadament, tot i que sovint massa
lentament, hem anat introduint millores
per a la protecció de les comunicacions
i la informació, però encara queda molt
per fer.
Resumint, tenim molts, moltíssims usuaris, i més de nous cada dia. D’aquí i d’allà
ens ofereixen nous serveis i aplicacions
atractives, fàcils de fer servir i sovint gratuïtes, però de les quals no tenim la certesa, només la paraula, i sovint ni això,
que fan estrictament el que diuen. I si
ens diuen què fan, ho trobem amagat en
llargs textos de termes i condicions que
ningú no llegeix perquè ningú no entén.
El món digital, acostant-nos a tothom,
permet enganyifes, atacs o cerca de vulnerabilitats a gran escala de manera automàtica, i des de casa, o amb botnets.
Atacant o garbellant a gran escala servidors o usuaris connectats es pot aconseguir un botí, encara que la probabilitat
que caiguem en una trampa sigui baixa;
som molts milions els qui usem la xarxa!
Internet és una xarxa descentralitzada,
on el canal només mou bits i els extrems (nodes) són responsables del que
fan, també la seva seguretat. Reprenent
les paraules de Vinton Cerf [Cerf, 14],
l’experiment de la Internet va passar a
producció sense cap ajust, directament
de prototip a ser usat per milions de persones. «It was neat that it was working», i
aquí la tenim!
Ens trobem, doncs, davant d’una de les
més grans construccions de la humani-
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tat; un gegant del nostre desenvolupament tècnic i social a espatlles del qual,
com digué Newton, podem veure-hi més
lluny. Però un gegant que cal entendre i
saber guiar perquè estigui al nostre servei i ens ajudi a mirar cap allà on volem.

1.3. On hauríem d’anar
i què ens cal
Volem una Internet segura per a tothom,
però no tothom té les mateixes necessitats
ni fa servir la xarxa de la mateixa manera. Caldria, doncs, definir diferents models per als diferents perfils. Però tenint
en compte els milers de milions d’usuaris
no podem oferir solucions a mida ni que
serveixin per a tothom en tots els casos.
Però sí podem trobar alguns punts en
comú prou genèrics per començar a treure els rocs del camí. Centrem, doncs, el
problema a identificar quins elements són
comuns a les diferents especificitats i que
fàcilment millorin el nivell de seguretat
general. Cerquem-ne les causes, no els
efectes que patim o veiem. D’una banda,
tenim les persones, en els seus diferents
rols. D’una altra, tenim la pròpia infraestructura amb el seu maquinari i programari, inclosos els dispositius IoT i tot allò
que està connectat i tingui una adreça IP.

Caldria definir diferents
models per als diferents
perfils, però no podem oferir
solucions a mida ni que
serveixin per a tothom en
tots els casos.
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Ús: Entrem al món digital replicant les
maneres de fer a què estem acostumats
en el món dels àtoms. Una contrasenya
com 123456 ens pot semblar bona perquè, al capdavall, qui pot encertar una
combinació d’entre un milió? Però a banda de la força bruta de la gran capacitat de càlcul d’avui, trobar-la ja no és un
problema de probabilitats, i entra en joc
el previsible comportament humà. O cliquem sobre un enllaç o descarreguem un
fitxer rebut per correu electrònic sense
cap comprovació, tan innocentment com
si llegíssim una postal. El paradigma ha
canviat i n’hem de ser conscients.

Cal simplificar l’ús i la
configuració del programari,
i arribar a invisibilitzar i
activar per defecte allò
necessari per protegir
la privadesa i seguretat,
almenys, de la majoria.

Configuració: La facilitat amb què
petits i grans usem els aparells digitals
no ens ha d’amagar la gran complexitat
que afortunadament ens simplifiquen
les interfícies gràfiques o de veu per tal
d’oferir-nos una bona experiència de
l’usuari. Aquesta mateixa facilitat, però,
ens aporta una falsa sensació de domini
i control que ens fa oblidar que cal revisar les múltiples opcions de configuració
i que cal entendre què fem.

Cal, doncs, un esforç per simplificar l’ús i
la configuració del programari, i, de fet,
arribar a invisibilitzar i activar per defecte el que per a la gran majoria d’usuaris
serà suficient per protegir la seva privadesa i seguretat.

Usabilitat: La possibilitat de configurar
correctament els dispositius vindrà facilitada per una major usabilitat d’aquests.
Aquesta gran complexitat que les interfícies ens amaguen o, vist des de l’altre
costat, el disseny de la usabilitat, gràcies
a la qual podem fer servir un aparell nou
en pocs minuts, encara no està sent prou
present en les aplicacions o serveis relacionats amb la seguretat. Cal integrar
la seguretat i la privadesa en els dispositius i simplificar-ne l’ús, configurades
per defecte i amb llenguatge planer, i les
configuracions avançades, per als experts
o qui vulgui barallar-s’hi. No podem demanar als usuaris que decideixin si faran
servir l’algoritme DES, Blowfish o AES, si
MD5 és millor o pitjor que un altre, o si
cal desactivar el SSL o el TLS.

Consum: La seguretat va esdevenint
poc a poc un argument de vendes. Els recents canvis d’Apple i Google en el xifrat
de l’emmagatzemament dels mòbils és
un petit pas en aquest sentit, però encara
queda molt per córrer. Hi ha res a dir sobre la complexitat i les autoexoneracions de responsabilitats en els «Terms and
Conditions» del programari i altres serveis en línia? És aquest un punt força interessant comentat més endavant, quan
parlem de la proposta de Dan Geer sobre
les responsabilitats del programari. Com
que el mercat no ho arreglarà si no li és
beneficiós, ens cal educació perquè puguem escollir en llibertat què volem.
Educació: Educació per saber, entendre
i poder escollir, per ser nosaltres qui
domina la tecnologia i no que ella ens
domini a nosaltres. Les persones usarem
la xarxa per a l’oci i per al negoci, i, en el
fons, moltes de les coses que ens ajudaran
a millorar la nostra seguretat són vàlides
en els dos mons. Efectes com robatoris
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d’identitat digital, infeccions per phishing,
malware o patir un ransomware són, molt
sovint, el resultat d’accidents o males
pràctiques. Molta seguretat bàsica pot ser
apresa fàcil i ràpidament. Les empreses
poden i han de disposar de professionals
competents en aquests àmbits per ajudar
en la previsió de riscos i la planificació de
la recuperació. Però també cal formació.
El factor humà acostuma a ser sovint la
baula més dèbil. Els empleats són una part
clau de la seguretat general de l’empresa.
Una bona cultura de la seguretat digital
en els entorns personals i familiars ajuda
també, de retruc, en l’àmbit professional
i laboral.
Igual que en l’àmbit professional hi ha
formació de seguretat, higiene i prevenció de riscos laborals, cal que comencem
a assumir que també cal formació en prevenció de riscos digitals.
Privadesa: Hi ha també el debat sobre
si la manca de privadesa debilita la nostra seguretat. La privadesa no és un luxe,
és el dret de poder decidir quina part de
la nostra vida volem fer pública. Fins a
quin punt la manca de privadesa no és
una amenaça també per a la seguretat de
particulars i empreses en segons quins
entorns o països?

Igual que en l’àmbit
professional hi ha formació
de seguretat, higiene i
prevenció de riscos laborals,
cal que comencem a assumir
que també cal formació en
prevenció de riscos digitals.

34

Xifrat: La protecció de la informació a
través del xifrat és una peça clau per a
la seguretat; si intercepten, perdem o
roben la informació, no la podran llegir.
Hi ha qui reclama portes del darrere per
poder accedir als continguts xifrats dels
qui atempten contra la nostra seguretat.
Centrant la resposta en l’àmbit tècnic, no
podem crear portes del darrere al xifrat
sense obrir una vulnerabilitat, que tard
o d’hora serà descoberta i usada per tercers. Debilitar el xifrat o prohibir-lo és la
resposta fàcil i populista de qui no entén
la importància del xifrat en les comunicacions i autenticacions actuals. Debilitar-lo voluntàriament és tirar-nos pedres
al nostre teulat i una seriosa amenaça
al desenvolupament, entre d’altres, del
comerç i les transaccions electròniques
[Valero, 16] [Stupp, 16]. I tal com explica el Berkman Klein Center de Harvard
[Berkman, 16], les forces del mercat i
els interessos comercials com la creixent
presència de sensors connectats a la IoT,
dispositius i electrodomèstics apunten
cap a un futur amb més oportunitats per
a la vigilància.
Desenvolupament: El programari és
complex, els projectes llargs i els terminis
i el pressupost sempre curts. Hi ha realment temps i recursos per revisar i comprovar la seguretat? Estan disposats els
clients a pagar per les comprovacions de
seguretat a fons? O mirem tots cap a un
altre costat esperant que no passi res?
Legislació: No podem continuar legislant l’àmbit digital com si tractéssim
l’àmbit dels àtoms, en què ens hem regit fins ara. Certament moltes coses que
fem en l’àmbit dels bits tenen el seu
paral·lelisme en l’àmbit dels àtoms, però
la mateixa naturalesa de l’univers digital
implica canvis.
Nous paradigmes: Lentament van
apareixent noves maneres de fer i imple-
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mentar la seguretat. Sistemes operatius
com QubesOS, en què es creen diferents
espais de treball amb màquines virtuals
separades per a diferents àmbits, o el xifrat per defecte de l’emmagatzemament
dels dispositius mòbils i ordinadors són
passos endavant per millorar la seguretat
davant dels robatoris i accessos indeguts.
El que ara és una extravagància potser
arribi als productes de masses en pocs
anys.

mari que les empreses deixen de mantenir; hauria de passar a ser codi obert
a fi que, qui vulgui, el pugui seguir
mantenint i no quedar exposats a noves
vulnerabilitats. Un exemple clar són la
multitud de telèfons Android amb versions antigues i que no poden ser actualitzats per desinterès dels fabricants
o l’evolució del maquinari. A aquest
punt cal lligar-hi també l’obsolescència
programada de molts dispositius.

Hi ha també unes propostes interessants
fetes per l’expert en ciberseguretat Dan
Geer en una Keynote a la conferència
BlackHat USA de 2014 [Geer, 14].
Resumint alguns dels punts de manera
ràpida:

També la lentitud amb què a vegades
s’actualitza el programari, tot i ser component clau de l’experiència Internet
de molta gent. Els canvis en l’adopció
de Flash i Java o la possibilitat de bloquejar-los des del navegador ens diuen
ja alguna cosa.

- Obligació d’informar a centres de
vigilància
reconeguts
(Computer
Emergency Response Teams, CERT, o
similars) dels atacs rebuts, sobretot les
empreses i administracions, tal com
passa amb les malalties infeccioses,
que cal reportar al Center for Disease
Control and Prevention d’Atlanta
(CDC) i a altres centres equivalents
d’arreu del món, o amb els accidents
i incidents en la indústria de l’aviació.
Afortunadament, sembla que comencen
a haver-hi iniciatives en aquest sentit.
- Que les empreses de programari
puguin escollir entre dos models de
source code liability (responsabilitat
sobre les accions dels seus programes),
segons si el codi és obert o no i les
possibilitats de l’usuari de desactivarne parts. Pel codi propietari aplicarien
garanties i responsabilitats com en
qualsevol altra indústria, cosa que
actualment no passa.
- Sobre el abandonware, com passa
amb un compte corrent no reclamat o
una marca registrada no renovada, el
mateix hauria de passar amb el progra-

- El risc que representen els monopolis en l’àmbit dels sistemes operatius i
programari en general. Aquests monocultius faciliten el risc de «plaga» quan
apareix una vulnerabilitat de cop i volta.
Certament, algunes d’aquestes propostes
comporten canvis radicals en la indústria
del software, però, com el mateix Geer
diu, és el que cal. No podem seguir així
més temps, perquè, citant Nat Howard:
«Security will always be exactly as bad as
it can possibly be while allowing everything
to still function.» [Geer, 14]. És a dir, la
llei del mínim esforç.

Calen canvis i adaptació del
nostre comportament a un
entorn digital que no tractem
com a tal.
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Lamentablement, ara per ara, la seguretat encara implica inconvenients i canvis
d’hàbits que per a la gran majoria de la
gent no pesen prou davant de la comoditat de continuar fent com sempre. Calen
canvis i adaptació del nostre comportament a un entorn digital que no tractem
com a tal. Cal simplificar i invisibilitzar
la seguretat en programes i processos per
tal que pugui ser utilitzada molt més fàcilment per la gran majoria de la gent i
sense ser un expert. Calen canvis en la
manera de desenvolupar i actualitzar el
programari per tal que el time-to-market
(temps d’accés al mercat) i la reducció
de costos no deixin la seguretat en mans
d’una possible futura actualització. I els
canvis no vindran sols. En definitiva, cal
un esforç per part de tots, usuaris i programadors, empreses i consumidors, per
ser conscients del que fem, sense por,
però sense perdre la precaució.
La seguretat a Internet no pot ser només
reactiva o defensiva. Cal un canvi en
l’entorn per canviar les inèrcies del passat i integrar la seguretat proactivament
per ajudar a fer que el «prototip» de què
parla Vinton Cerf i sobre el qual basem
una bona part de la nostra vida, treball i
economia sigui cada cop més robust.
Passats més de cinquanta anys, sembla
que la visió de Bush, Licklider, Davies
i Taylor, entre d’altres, s’ha assolit. Internet, el que fa que els ordinadors, els
dispositius, les persones estiguem connectats, i, per tant, a l’abast els uns dels
altres, també dels delinqüents, ha servit
per fer més eficients les nostres comunicacions, posar-nos la informació més a
l’abast quan la necessitem i potenciar les
nostres capacitats. Hem pujat a les espatlles d’aquest gegant per poder veure-hi
més lluny; assegurem-nos que no el fem
anar, nosaltres, pel pedregar.
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La tecnologia de la seguretat ha
evolucionat, especialment en la integració
d’eines i l’aportació d’intel·ligència en la
detecció i presa de decisions. Malgrat
això, cada cop som més conscients que
les amenaces es desenvolupen i canvien
a una velocitat molt elevada, i deixen en
evidència qualsevol solució tecnològica.
Arribats a aquest punt, l’usuari ha
esdevingut el factor clau d’èxit en aquesta
batalla per la protecció. L’usuari ha deixat
de ser vist com aquell que dilapida els
esforços fets en ciberseguretat com si
fos un problema, per considerar-lo la
real oportunitat per fer un canvi de
paradigma i poder passar al davant dels
atacs, gràcies al coneixement del propi
context i control i a les certificacions que
supleixin la falta de domini i li permetin
confiar en l’ús de la tecnologia.
La seguretat es pot interpretar com
una cadena de protecció formada,
entre d’altres, per proveïdors de servei,
desenvolupadors de productes i serveis,
empreses, agències governamentals i
organismes reguladors, els quals moltes
vegades obliden que l’usuari és un dels
principals integrants d’aquesta cadena.
La importància de la seva interacció amb
els altres integrants, així com les eines
que aquests li proporcionin per gestionar
la seva autoprotecció, no només serà
fonamental perquè aquest deixi de
ser la baula més dèbil en termes de
ciberseguretat, sinó que, com es veurà,
reforçarà totes les baules de la cadena
(figura 1).

Figura 1. Cadena de protecció.

L’usuari ha de conèixer, disposar i
fer ús de les eines adients per a cada
circumstància per millorar la seguretat
de la seva informació. Però en cap cas
ha de pensar que només amb una, per
exemple, instal·lant un antivirus als seus
dispositius informàtics, serà immune a
totes les ciberamenaces, presents i futures,
mitjançant codis maliciosos. Val a dir que
els antivirus són una eina excel·lent per
evitar l’entrada de codi maliciós quan
es navega per la xarxa, però existeixen
tipus de codi maliciós o casuístiques
que els antivirus no estan preparats per
afrontar. Quan el codi maliciós és nou
se’l classifica com una amenaça zero-day,
és a dir, una amenaça tan recent que
l’antivirus no coneix i, per tant, encara no
sap contrarestar. Així doncs, cal entendre
que activant una única eina l’usuari no
estarà protegit contra tots els perills de la
xarxa. Les amenaces que es poden trobar
són molt diverses i l’antivirus només
té la capacitat de prevenir-ne una, la
propagació de codi maliciós.
D’altra banda, una gran part dels perills de
la xarxa sorgeixen de la temeritat o l’excés
de confiança de l’usuari. Pot semblar
evident, per exemple, que quan apareix
una finestra emergent al navegador que
indica que s’és el guanyador d’un premi,
es tracti d’un engany de phishing utilitzat
per recaptar informació, números de
targetes de crèdit, informació personal
o comptes personals, però el cas és que
milers de persones a l’any són enganyades
amb aquest tipus d’atacs, a causa de
la falta de conscienciació i l’estat de

No existeix una eina
miraculosa, cal entendre
l’entorn i aplicar les eines
més adequades a cada
moment.
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La cautela de l’usuari no
és suficient. Els diferents
integrants de la cadena han de
vetllar perquè els dispositius
i els serveis disposin
de les millors mesures
d’autoprotecció possibles.
relaxació per part dels usuaris envers la
seva ciberseguretat.
L’usuari ha d’estar alerta i ha de ser
cautelós quan interactua amb els sistemes
d’informació. Quan es visita una pàgina
web, es descarreguen noves aplicacions
per al mòbil o la Smart TV o arriba un
correu electrònic, se n’ha de comprovar
la fiabilitat i rebutjar els de dubtosa
reputació, ja que podrien contenir codi
maliciós o altres amenaces perjudicials
per als dispositius o la informació.
Però també és important que els altres
integrants de la cadena de protecció
inverteixin i siguin proactius en el
desenvolupament de nous mètodes de
protecció, com poden ser noves tècniques
d’autenticació, gestió d’accessos i alertes
que impliquin l’usuari. Aquestes noves
tècniques es podrien basar, per exemple,
en confirmacions reactives de les accions
realitzades per l’usuari, en factor de
doble autenticació, en tecnologies
d’accés biomètriques de reconeixement
vascular, facial o d’empremta dactilar,
que verifiquin la identitat de l’usuari i els
seus accessos a la informació o als seus
serveis.
Això, a banda d’aportar un punt més de
seguretat, beneficiaria econòmicament
les empreses i els proveïdors que ho
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implementessin, perquè permetria reduir
costos, per exemple, en sistemes de
seguretat molt complexos o en la gestió
de les incidències, com podria ser el cas
dels filtres de correus sospitosos (spam),
que proporcionen a l’usuari una bona eina
d’alertes per combatre aquesta amenaça,
i, per tant, veure’s menys afectats; en
conseqüència, es redueixen els costos
de gestió d’incidents dels proveïdor de
correu electrònic.
Val a dir que aquest tipus de tecnologies
encara no estan prou esteses en
l’actualitat. Tot i així, sectors com el
bancari ja han visualitzat la demanda i
el valor de la seguretat per a l’usuari, i
grans entitats financeres han començat a
implementar mecanismes de confirmació
o alerta via SMS o correu electrònic a
les transaccions econòmiques o canvis
de credencials. Fins i tot s’ha traslladat
a l’usuari la possibilitat d’activar o
desactivar a voluntat, per exemple, per
casos de robatori, les seves targetes
des d’una aplicació de mòbil. Aquesta
interacció aporta a l’usuari seguretat en
les seves transaccions i fa que augmenti la
confiança en el seu proveïdor, en aquest
cas en el seu banc.

L’usuari només podrà actuar si
té les eines per fer-ho.
Imaginem que la seguretat de l’usuari fos
una locomotora que viatja per una via
de tren. La locomotora i les vies poden
ser de bona qualitat i tenir mecanismes
de protecció i prevenció d’escalfament
o desencarrilament, però si no hi ha un
maquinista que vigili la traçada per la
qual viatgi el tren, quan aquest es trobi
un obstacle en el camí, acabarà xocant.
De la mateixa manera, tot i la bona
disposició del maquinista per prendre les
accions adients, aquest serà inútil si no
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disposa dels comandaments per dirigir
la locomotora cap al camí correcte. Per
tant, tan important és la interacció de
l’usuari amb el sistema, com la dels altres
components de la cadena amb l’usuari
(figura 2).
Tot i assolir un bon nivell de protecció,
a vegades, les amenaces de la xarxa
són molt sofisticades i és inevitable serne víctima d’alguna. Per aquest motiu,
l’autoprotecció també implica saber
actuar, per exemple, davant d’una
infecció en un dispositiu o el robatori
d’algun compte d’usuari o d’informació,
per tal de reduir-ne l’impacte i resoldre’l
com més aviat millor.
En primer lloc, cal reconèixer que s’ha
patit un incident. Per exemple, es poden
rebre atacs que intentin robar el compte o
usurpar la identitat de l’usuari. En aquest
cas, seria senzill detectar l’incident, ja que
el més probable és que no es pugui accedir
al compte, perquè algú n’ha canviat la
contrasenya o ha bloquejat el compte.
També podria passar que algun contacte
o conegut avisés l’usuari o proveïdor
de serveis d’un comportament atípic
relacionat amb el compte o la identitat,

o, potser, que en accedir al compte
es detectessin activitats sospitoses,
com subscripcions, compres en línia o
correus dels quals no s’és conscient. A
més, recentment ha sortit a la llum un
gran volum de credencials robades a
proveïdors de servei importants, com és
el cas de Dropbox o LinkedIn. Per tant,
s’haurien de revisar periòdicament l’estat
dels possibles comptes afectats als llistats
de credencials robades que es publiquen
a la xarxa.
En segon lloc, cal conèixer com resoldre
un incident i no defallir en l’intent de ferho, ja que posant el cas que ens robessin
el compte del correu electrònic, un podria
pensar, en alguns casos, que és més fàcil
crear un compte nou i abandonar l’altre.
Aquesta manera d’actuar és perillosa, ja

Els incidents no sempre
vénen sols; per això, abans de
resoldre’ls cal conèixer-ne la
tipologia, l’abast i el causant.

Figura 2. L’usuari com a màxim decisor, però amb eines per fer-ho.
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que pot deixar una porta oberta a realitzar
atacs, per exemple, de suplantació de
la identitat de l’usuari, recuperar les
contrasenyes d’alguna pàgina web o bé
del compte bancari de l’usuari.
Així doncs, per tal de resoldre l’incident,
primer cal identificar de quin tipus es
tracta. Això és essencial per combatre’l,
ja que no és el mateix, per exemple, que
s’hagi encriptat la informació del dispositiu
o que s’hagi robat la informació del
dispositiu. Si s’ha encriptat la informació,
en el pitjor dels casos, només s’hauran
perdut les dades. Però si s’ha produït una
fuita d’informació, es poden patir, entre
d’altres, usurpacions d’identitat, extorsió
o inclús fraus amb targetes de crèdit o
comptes bancaris.
De la mateixa manera, es necessita
conèixer-ne l’abast per poder valorar la
gravetat de l’incident i validar quines
dades s’han vist implicades. Posant el
símil d’un incident en el qual un usuari
despistat aboca un got de cafè en el seu
lloc de treball (figura 3), es pot entendre
que l’abast de l’incident podria afectar
no només els papers que té damunt de la
taula, i caldria comprovar que l’incident
no ha tingut altres afectacions, per
exemple, el telèfon mòbil o l’ordinador
que també té a la taula. Si traslladem
aquest cas a un dels incidents més
habituals en l’actualitat, la usurpació de
credencials, com ha estat el recent cas
del robatori de més de 500 milions de
credencials de comptes de Yahoo, cal:
- Comprovar que no s’ha reutilitzat la
contrasenya per identificar-se en altres
serveis, i, en cas de no recordar-ho,
caldria renovar-les totes.
- Identificar els serveis o webs
associades a aquest compte, validar-ne
l’afectació i renovar-ne les credencials.
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Figura 3. Un incident, tres afectacions.
- Avisar els contactes associats al
compte afectat, per evitar la suplantació
d’identitat i que es vegin afectats per
un atac des d’aquest compte.
Altrament, conèixer la font o causa de
l’incident és de vital importància. Si es
coneix què i on es va ocasionar l’incident,
es podran prendre precaucions envers
aquest perquè no es torni a produir.
D’altra manera, si, per exemple, l’incident
ve donat per l’ús d’un USB infectat i
no s’identifica aquest com la font de la
infecció es podrà resoldre l’incident, però
quan es torni a utilitzar l’USB es tornarà
a produir el mateix incident.
Una vegada identificat el tipus d’incident,
la font i l’abast, cal resoldre’l o mitigar-lo
de la manera més eficient possible.
Posant el cas que l’incident es tracti de la
pèrdua de control d’un compte, l’usuari
ha de fer ús de les eines que li proporciona
el proveïdor del mateix servei. Cada
proveïdor ha de tenir un procediment,
habitualment, publicat a la seva pàgina
web, on s’expliqui pas a pas què s’ha de
fer per recuperar el control d’un compte.
En cas de no trobar el procediment
indicat o que el procediment no funcioni
com s’esperava, s’ha de contactar amb el
proveïdor de servei mitjançant els seus
canals d’ajuda.
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Dels errors s’aprèn i dels
incidents també.
Com que moltes vegades els incidents
cibernètics són inevitables, l’usuari ha
d’estar preparat per mitigar-los de la millor
manera possible. I encara que l’humà
sigui l’únic animal que s’entrebanca dos
cops amb la mateixa pedra, en el món
de la informació això s’ha d’evitar. S’ha
d’aprendre dels errors comesos i prendre
mesures per evitar que tornin a passar.
Després d’una experiència amb alguna
d’aquestes amenaces que envolten
la xarxa, és important aprendre com
evitar que torni a passar i, si és possible,
compartir aquesta informació amb els
altres components de la cadena. Així
doncs, compartir els incidents rebuts
amb els altres usuaris, ja sigui dins de
la mateixa entitat com notificant-los,
per exemple, a un CSIRT (Computer
Security Incident Response Team), és una
acció molt beneficiosa per a tots, perquè
aixecarà les alertes dels altres usuaris i es
podran evitar molts incidents.
La seguretat de l’usuari es pot representar
com una jugada de futbol, en què les

No deixis que et marquin un
gol! Treballa en equip!

ciberamenaces volen marcar un gol a
l’equip de ciberseguretat. Tal com es
veu a la figura 4, l’usuari ha de formar
part de la barrera o cadena de protecció,
ja que si no hi és deixarà un espai per
on les amenaces podran marcar un
gol. Per tant, és important que tots els
components comptin amb l’usuari, ja que
només treballant en equip s’enforteix la
protecció de cadascun dels integrants
d’aquesta cadena.
Però quin paper juga la confiança en
l’autoprotecció?
La seguretat d’un producte o servei és
la dotació dels controls que fan possible
mitigar-ne, fins a un nivell acceptable, els
riscos de seguretat. En canvi, la confiança
en la seguretat d’un producte o servei és
creure que aquest té un nivell de seguretat
òptim i adequat. És important diferenciar
entre la confiança irracional o “acte de
fe” i que pot posar en risc la seguretat de
l’usuari, i la confiança racional, és a dir,
aquella confiança que es fonamenta en
el coneixement i l’experiència i que, per
tant, permet tenir implantats els controls
de seguretat adequats i necessaris.
La confiança racional de les persones gira
entorn de quatre factors principals, els
quals no sempre estan influenciats per la
seguretat de la informació. A continuació
s’expliquen aquests quatre factors,
representats a la figura 5, que modulen
el grau de confiança de l’usuari.

Figura 4. L’usuari com a peça clau de l’autoprotecció.
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que pot tenir un usuari de la sinceritat i
l’accessibilitat a tota la informació del seu
interès determina si aquest considera que
una marca és transparent i honesta en les
seves activitats. Pot ser que un producte
no sigui el més segur del mercat, però
si l’usuari confia en la ràpida i honesta
capacitat de la marca d’advertir-lo de les
incidències de seguretat i de mantenirlo ben informat s’incrementarà la seva
confiança en el producte o servei.

Figura 5. Factors que influeixen en la confiança
racional de l’usuari envers un producte, servei o
marca.
En primer lloc, trobem la perspectiva
que té un usuari sobre l’experiència i
el recorregut realitzat d’un producte,
servei o marca, sigui mitjançant la seva
pròpia experiència prèvia amb aquests
o bé amb l’experiència obtinguda
mitjançant notícies publicades, fòrums,
articles o altres fonts de coneixement. Si
l’experiència percebuda per l’usuari és
bona, d’entrada, el producte o servei que
es posi a la venda li transmetrà confiança,
ja que aquest confiarà a obtenir una
experiència similar a la percebuda.
El segon factor que influeix en la confiança
és la visibilitat, proximitat i simpatia que
una marca transmet a l’usuari. Aquest
factor fa referència a la imatge d’empresa
o de marca amb la qual un usuari relaciona
un producte, que s’aconsegueix a partir
de publicitat i tracte de proximitat amb el
client. Per exemple, si es posés a la venda
un nou producte d’Apple, la simpatia de
molts usuaris amb aquesta marca en faria
incrementar la seva confiança.
En tercer lloc, trobaríem la transparència
i honestedat de la marca. La sensació
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Per últim, la recomanació o certificació
d’un tercer és un dels factors clau pel
qual l’usuari pren una decisió sobre la
confiança d’un producte, servei o marca,
pel que fa a la seguretat de la informació.
Quan parlem de recomanació d’un
tercer, el primer que ens ve al cap són
les recomanacions que els coneguts
poden donar a l’usuari, segons els seus
coneixements de ciberseguretat o les
seves experiències prèvies. D’altra banda,
en molts casos, el fet de conèixer el nivell
de seguretat d’un producte, servei o
marca no es troba a l’abast de tothom. Per
aquest motiu, si se’n vol conèixer el nivell
de seguretat, el més fiable és recolzarse en la valoració que un ens reconegut
i expert en ciberseguretat pugui ferne. Existeixen certificats i segells de
confiança que serveixen per reconèixer
si un producte o servei compleix amb els
requisits mínims de seguretat que se li
demana.
Les certificacions, tal com el seu nom
indica, asseguren o afirmen una realitat.

Els certificats i segells de
confiança han de ser una
raó de pes que influeixi en
l’usuari sobre la confiança de
seguretat
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establertes per una normativa o entitat.
Així mateix, els segells de confiança
són distintius que es proporcionen
als productes, serveis o marques per
demostrar el nivell de compliment
a un seguit de requisits i normes de
ciberseguretat. Per aconseguir un segell
de confiança, l’empresa interessada
ha de passar una auditoria de l’entitat
certificadora corresponent, la qual
determinarà si realment es compleixen
els requisits necessaris per obtenir-lo.
Mitjançant aquest segell, l’usuari ja no ha
d’avaluar la seguretat del producte, sinó
que ha de confiar en la valoració que ha
realitzat l’entitat certificadora.

Figura 6. Il·lustració representativa de la confiança que
aporten les certificacions i els segells de confiança al
consumidor.
Tenen com a funció avaluar la conformitat
i verificar el compliment d’una norma,
ja sigui del producte, del servei o del
sistema de gestió d’una organització.
Per tant, una certificació indica el nivell
de compliment d’un producte o servei
amb relació a les mesures de seguretat

És evident que no tots els usuaris tenen
el mateix grau de coneixement en termes
de ciberseguretat, i, per tant, existeixen
diferents perfils d’usuari depenent
del coneixement que tenen en aquest
aspecte.
Així doncs, les certificacions i els segells
de confiança són una eina molt útil
perquè permeten conèixer el nivell de
seguretat d’un producte o servei, encara
que de diferent manera segons el perfil
de l’usuari. A continuació es descriuen
els dos principals perfils d’usuari i com
els certificats els poden ajudar.

Figura 7. Comparativa de l’usuari expert i inexpert.
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Com és normal, el perfil més comú és el
de l’usuari amb coneixements bàsics. Tot
i que cada vegada més els usuaris tenen
uns coneixements i unes expectatives
més elevades pel que fa a la seguretat
informàtica per diferents motius, sigui
per manca de coneixements o d’accés a la
informació l’usuari acaba per desconèixer
el nivell de seguretat dels productes o
serveis que consumeix. Per tant, aquest
basa la seva confiança únicament en alguns
dels factors anteriorment comentats, la
qual cosa provoca que aquesta confiança
o desconfiança no tingui motius ben
fonamentats. És per això que l’ús de segells
de confiança i certificacions és essencial,
ja que supleix la falta de coneixement de
l’usuari i li permet tenir una garantia del
nivell de seguretat d’un producte sense la
necessitat de ser-ne un expert.
També trobem el perfil de l’usuari amb
coneixements avançats, és a dir, l’usuari
amb la capacitat d’entendre i cercar
informació de seguretat informàtica. En
aquest cas, l’usuari es basa en el seu propi
coneixement i experiència i en la recerca
i l’estudi d’informació sobre el producte
o servei a l’hora de confiar o no en un
producte. Val a dir que, de la mateixa
manera que els usuaris amb coneixements
bàsics, poden trobar dificultats a obtenir
la totalitat de la informació necessària per
avaluar correctament la seguretat d’un
producte o servei, o simplement no estar
del tot segurs de la seva veracitat. En
aquest cas, les certificacions i segells de
confiança són igual de vàlids i essencials
per complementar els coneixements dels
usuaris i validar les seves conclusions
sense haver de verificar-les.

Els segells de confiança
aporten el coneixement sobre
seguretat de la informació que
li manca a l’usuari.
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No obstant això, l’usuari ha de conèixer
quina entitat certificadora hi ha darrere
de les certificacions i segells de confiança
i quina reputació té aquesta. En
l’actualitat, es poden observar una gran
varietat de segells de dubtosa reputació,
que s’utilitzen per donar una falsa
sensació de seguretat a l’usuari, o bé no
segueixen una normativa adequada. Per
tant, l’usuari ha de tenir cura de en quins
certificats confia i només ho ha de fer en
aquells que tinguin al darrere una entitat
certificadora de reconeguda reputació.
D’altra banda, cal entendre que cada
segell de confiança disposa de controls
orientats a àmbits molt diferenciats. És
a dir, segons el segell de confiança es
garanteixen uns atributs específics com la
transparència, la privacitat, la seguretat
o, simplement, les bones pràctiques de
l’organització.

S’ha de comprovar la
credibilitat de l’entitat
certificadora i el propòsit del
segell de confiança abans de
delegar la confiança en aquest.
És important conèixer els certificats que
ens mostra l’empresa que ens ofereix
un producte o servei. Només d’aquesta
manera es pot saber si es cobreixen
els requisits de seguretat desitjats per
l’usuari. D’altra banda, es fan necessaris
organismes reguladors que vetllin
per la bona pràctica de les empreses
certificadores, així com pel bon ús i
veracitat dels seus segells de confiança,
per evitar el possible engany als usuaris.

3

L’educació i la
nova generació d’infants
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per a l’Aprenentatge i el Coneixement i formadora en Tecnologia Educativa del
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3.1. Més enllà de la
societat del coneixement

nitat ha intentat projectar i aconseguir
emmagatzemar, amb força èxit, el coneixement perdurable en els segles.

Indiscutiblement el nostre món, en ple
segle XXI, està immers en una espiral de
transformacions tecnològiques tan ràpides, espectaculars i extraordinàries que
ens impossibilita predir amb seguretat
com viurem en els propers cinc anys, tant
en els interiors de les llars, com des del
punt de vista social, comunicatiu, de relació i educatiu.

A Mesopotàmia podem datar la primera
gran revolució amb la invenció d’una codificació que servia per recollir els inventaris dels magatzems reials d’aliments.
L’escriptura mesopotàmica va desenvolupar tota una indústria acadèmica que
instruïa els anomenats «escribes» per a
la pràctica de l’escriptura codificada. En
incorporar la tecnologia de les tauletes
d’argila aconseguien que les referències
escrites (cercles fets a pressió amb espàtules) perduressin en el temps, al contrari de la cultura oral. Aquesta tecnologia
i el fet que només uns pocs privilegiats
poguessin descodificar aquell codi arbitrari va perdurar força segles en la història de la humanitat. I encara que la
tecnologia va evolucionar cap a formats
diferents (papirs, paper, tinta, colors...),
a Occident la salvaguarda del coneixement emmagatzemat era en grans toms
guardats en biblioteques. L’accés als codis
que permetien descodificar-los continuava estant en mans d’uns pocs, igual que
la seva reproducció.

La transformació tecnològica comporta
un canvi de percepció del coneixement,
del que ens envolta, del que sabem, de
com ho coneixem; un canvi que tenim
après. La tecnologia actual ha incorporat
de forma ineludible un nou codi, el digital, que és necessari conèixer per viure
en la societat d’aquest segle.
La introducció d’aquest codi digital,
també anomenat «digitalització», és la
representació de la informació que afavoreix enormement la convergència de
totes les antigues i diferents tecnologies
per transmetre informació (visual, verbal
o escrita), comenta Miquel Àngel Prats
[Prats, 09]. Jordi Vivancos [Vivancos,
08] ressalta: «La digitalització afecta a
tot el cicle del tractament de la informació: la generació, l’emmagatzematge, el
processament i la transmissió. Gràcies a
aquest cúmul de factors, les tecnologies
de la informació i de la comunicació ofereixen actualment el mateix potencial de
transformació que en el seu moment van
tenir la impremta i la màquina de vapor.
El món ha esdevingut digital.»
Fent una mirada enrere, ens adonem
que democratitzar el coneixement o ferlo accessible ha estat una tasca de llarg
recorregut a través dels segles, que s’ha
accelerat exponencialment les darreres
dècades. Al llarg de la història, la huma-

La segona invenció transformadora que
va impactar de forma massiva en la història de la humanitat, sobretot a Occident, va ser la invenció de la impremta,
al segle XV. Aquest invent i d’altres que el
van seguir van transformar l’organització
social, pel fet que van facilitar la multipli-

La tecnologia actual ha
incorporat de forma
ineludible un nou codi, el
digital, que és necessari
conèixer per viure en la
societat d’aquest segle.
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cació de les còpies dels documents escrits,
que es massifiquen. Això va comportar la
necessitat d’una alfabetització massiva,
per tal de donar accés al coneixement i
facilitar l’evolució dels sistemes industrials. La informació emmagatzemada ja
no era exclusiva de poques persones, sinó
que s’estenia a tots els que tenien accés al
codi escrit.
Al segle XX, la convulsió arriba amb
les telecomunicacions, l’audiovisual i
els mitjans de comunicació de masses.
L’eclosió d’altres codis (visuals, sonors...)
i la rellevància que pren la imatge no han
deixat d’augmentar. La facilitat de rebre la
informació emmagatzemada possibilita,
en gran manera, la universalització del
coneixement.
I entrant al segle XXI, la digitalització de la informació permet aconseguir una capacitat quasi il·limitada
d’emmagatzemament de dades, que arriba a tots els membres de la societat, tant
si es vol com si no. És una informació que
arriba per molts canals, és ubiqua.
En aquest context, els infants i els joves
tampoc han quedat al marge de les transformacions socials i de les innovacions
tecnològiques digitals que donen accés
lliure a continguts de tota mena. Fa anys,
encara que no tants, quan els menors havien de comprendre alguna informació,
aquesta era administrada per un adult
que preveia la manera, el temps i la gradació de l’accés al nou coneixement en
funció de les seves característiques. En
adonar-se que les premisses canviaven,
en un principi els adults ho van acceptar
de manera afable, però de mica en mica
ha anat esdevenint una situació crítica,
quasi hostil. Potser per què no tenen el
control? Potser per què per primera vegada en la història el coneixement no
s’adquireix amb l’experiència vital? «Què
passa quan el món canvia de manera que
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desafia contínuament la veritat del coneixement existent i agafa per sorpresa
constantment inclús les persones millor
informades?», pregunta Bauman [Bauman, 08].
En aquests moments, agradi o no, els
infants i els joves viuen i conviuen a Internet dins d’un espai lliure i obert, que
no permet restriccions per la seva pròpia definició, i, per tant, que dóna accés
a tota mena de continguts. És el teixit
sense fils en forma de nombroses malles,
la xarxa global, que la construeixen les
persones que en formen part, inventant i
reinventant continguts, creant i aprenent
de mons virtuals, vivint en comunitats
socials, comunicant-se en llenguatges diversos, múltiples i inclusius.
Cada vegada més joves i nens i nenes són
partícips de la xarxa d’Internet, a través
de dispositius mòbils (tauletes tàctils i
smartphones) comprats per les famílies,
pensant i generant contingut i coneixement de forma col·laborativa i afavorint
la compartició d’aquest coneixement. La
seva informació esdevé immediata, lliure
i fluctuant; es barreja, s’hibrida i es torna
autònoma.

Els infants i els joves viuen i
conviuen a Internet dins d’un
espai lliure i obert, que no
permet restriccions per la
seva pròpia definició, i, per
tant, que dóna accés a tota
mena de continguts.
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3.2. El nou entorn educatiu
L’àmbit educacional, tant el familiar com
l’escolar, han viscut al llarg de la història
moments d’incertesa i criticitat, als quals
s’han hagut de reajustar i adaptar, i que
han hagut de regular i emergir amb noves idees i conceptes reformats.
Actualment, s’està produint un d’aquests
moments. Les famílies i l’escola es troben
desconcertats amb l’acceleració que provoca la tecnologia d’avui i la immediatesa de la xarxa. La sensació de pèrdua de
proximitat i autoritat amb els fills i amb
l’alumnat s’accentua. I aquest fet s’està
vivint com un gran signe d’alarma. Com
a conseqüència d’aquesta preocupació, el
que sembla més sensat és intentar entendre i compartir el neguit dels adults que
acompanyen els nens i nenes en el seu
creixement, i trobar solucions coherents
que passen per comprendre que l’educació,
els processos vitals d’aprenentatge, la formació cognitiva, emocional, social i física,
i la transmissió organitzada de coneixements, aptituds i valors han de canviar radicalment respecte als rebuts pels pares,
tutors i mestres.
Si des de les universitats, les entitats socials i els mitjans de comunicació es multipliquen els estudis i els informes sobre
els usos d’Internet i dels dispositius mòbils, que donen a conèixer edats, gènere,
temps i maneres de fer, cal ser també curosos en el fet de conèixer les possibilitats i limitacions per aprendre a educar
en aquests nous contextos. Cada adult,
des del seu rol, haurà de responsabilitzar-se del nou entorn educatiu.

3.3. Nous aprenents...
Les actituds dels infants i joves han
canviat arran de la massificació i
democratització de la tecnologia, no

“Les actituds dels infants i
joves han canviat arran de la
massificació i democratització de
la tecnologia, no pas de manera
conscient per a ells, sinó des de
la nostra mirada d’experiències
viscudes en un entorn social
diferent. Són els «aprenents del
nou mil·lenni»”, tal com va donar
anomenar en Francesc Pedró
pas de manera conscient per a ells, sinó
des de la nostra mirada d’experiències
viscudes en un entorn social diferent.
Són els «aprenents del nou mil·lenni»,
tal com va donar a conèixer Francesc
Pedró, analista polític sènior del Centre
per a la Recerca i la Innovació Educatives
de l’OCDE, en la conferència plenària
del simposi ITworldEdu Technology for
Education organitzat per EsadeForum,
el mes d’octubre del 2008. Aquest terme
es refereix als new millennium learners
(NML), descrits en l’estudi del mateix
professor del maig del 2006.
Marc Prensky, davant del terme
«immigrants digitals» per referir-se a les
persones que van créixer sense la tecnologia
dels dispositius mòbils i que han hagut de
formar-se i informar-se per posar-se al dia,
va utilitzar l’expressió «nadius digitals» per
referir-se a les persones que han nascut
durant o després de la generalització de
l’ús universal dels ordinadors i la xarxa
d’Internet, fet que demostra la capacitat
instintiva d’adaptació al medi dels éssers
humans. L’article «Digital Natives, Digital
Immigrants», publicat el 2001 [Prensky,
01], mostra les diferents relacions amb
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la informació que s’estableix entre
ambdues generacions: per a les persones
«immigrants», el coneixement és poder,
i intenten mantenir la seva posició
salvaguardada per allò que saben, mentre
que els «nadius» comparteixen i difonen
la informació que reben i ho fan al més
ràpidament possible. El poder és compartir
el coneixement des de la xarxa.
Altres autors han anomenat aquests infants i adolescents amb termes diversos.
Ja siguin dits d’una manera més encertada o més difusa, la configuració de la
seva visió de la vida i del món, a través
de la digitalització, està condicionada i
mediatitzada per:
- La motivació: La tecnologia digital i
Internet són mitjans molt atractius i
seductors que integren molts llenguatges. Permeten prosperar en el benestar
personal, des de la perspectiva individual i creativa de cadascú. La seva
incentivació activa, dirigeix i manté la
conducta dels éssers humans.
- La interacció: La comunicació i les
relacions s’han tornat molt més fluïdes
i universals; no es necessita estar
present. L’important són els interessos
comuns i el desig de ser reconegut i
acceptat en el grup.
- La immediatesa: La digitalització permet, com mai, accés a gran quantitat
d’informació oberta, en temps rècord.
Tot coneixement està disponible, sigui
en la llengua que sigui.
- El dinamisme: L’ordre de l’entorn i les
seves interconnexions estan en constant transformació. Res no és estable.
- La imaginació: Per inspirar i generar
instants estimulants, alternatius i dinàmics en què la creativitat compartida
és un element essencial. Supera imagi-
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naris preestablerts controlats per interessos definits i allunyats de la realitat
actual.
Jordi Serarols, inspector d’educació, l’any
2010 escrivia en el seu blog «Educació i
TIC» [Serarols, 10]:
«L’aprenent del passat era una persona
jove que anava a l’escola, passava hores
en els cursos, rebia notes i es graduava.
Avui hem de veure els aprenents en un
nou context:
»Primer, hem de mantenir l’interès de
l’estudiant ajudant-lo a veure que el
que està aprenent el prepara per viure
en el món real.
»Segon, els hem d’infondre curiositat,
que és fonamental per a l’aprenentatge
al llarg de la vida.
»Tercer, hem de ser flexibles en com
ensenyem.
»Quart, hem d’incitar els estudiants a ser
més autònoms, perquè continuïn aprenent quan acaben la jornada escolar.»
És obvi, per tant, que els infants de l’avui
i del demà, aprenents del nou mil·lenni o
nadius digitals, no són els subjectes per
als quals els sistemes educatius i els processos d’aprenentatge van ser dissenyats
fa anys.

3.4. Nous aprenents
per a una nova escola?
L’escola va sorgir per ensenyar i aprendre amb tecnologia i, en l’actualitat, ha
de continuar ensenyant i aprenent amb
tecnologia.
A partir del tot assenyalat fins ara, és ben
clar que les metodologies i els mètodes
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educatius emprats fa anys i els actuals no
es corresponen ni en el tipus de tecnologia ni en les seves oportunitats i maneres
de funcionar.
Ja a finals del segle XIX i principis del
segle XX es van anar generant els grans
desenvolupaments del pensament educatiu modern, i va sorgir un moviment amb
tendència renovadora d’innovacions pedagògiques. L’era industrial havia aparegut amb força i simplificava molt l’accés a
la informació. La impremta era una peça
fonamental com a eina per innovar en els
processos d’ensenyament i aprenentatge,
i tots giravoltaven entorn de la ciència i
la lectura i l’escriptura.
Maria Montessori, Célestin Freinet, John
Dewey i Ferrer i Guàrdia, entre d’altres,
són alguns dels exponents d’aquestes noves tendències pedagògiques que plantejaven canvis metodològics a les escoles,
passant de la transmissió memorística
de coneixement a una educació pràctica,
activa, motivadora, col·laborativa, democràtica i participativa.
Les idees progressistes i avançades,
sobretot pel que fa als mètodes
d’ensenyament, intuïen ja en el seu temps
canvis tecnològics que comportaven, a
la seva manera, canvis metodològics.
A Catalunya s’expandien gràcies a les
acabades d’inaugurar escoles d’estiu,
encetades per l’Associació de Mestres

Avui en dia, l’escola està tornant
a proposar nous canvis en la seva
metodologia, que acompanyen
la nova tecnologia digital i
s’arrengleren amb les seves
capacitats comunicatives.

Rosa Sensat. Aquestes idees i aquests
canvis també queden reflectits en el
darrer llibre de la fundació de l’Associació
de Mestres Rosa Sensat, Vint mestres i
pedagogues catalanes del segle XX, que
permet un recorregut i una visió global
dels diferents moments i eixos de la
renovació pedagògica.
Avui en dia, amb una nova revolució, més
que industrial, també social, l’escola està
tornant a proposar nous canvis en la seva
metodologia, que acompanyen la nova
tecnologia digital i s’arrengleren amb les
seves capacitats comunicatives.
A les conclusions de la XXII Jornada de
reflexió del Consell Escolar de Catalunya
(abril del 2013), sota el títol «L’impacte i
la contribució de les tecnologies digitals
en l’educació», se’n va deixar constància:
«3. Impacte sistèmic de la tecnologia
i canvi educatiu
»12. És una dada històricament constatable que l’aplicació de qualsevol
nova tecnologia comporta, en graus
diversos, la reconstrucció de les regles socials, de les institucions, dels
rols de les persones i de les seves
relacions amb l’entorn, el qual, recíprocament, també es modifica pels
efectes de la tecnologia. Va succeir, a
escala planetària, amb l’agricultura,
la impremta, l’electrificació i ara està
succeint amb Internet i les tecnologies digitals.»

3.5. La gènesi de l’escola
digitalment competent
Si la tecnologia ha avançat de manera
tant espectacular en les darreres dècades, l’escola, com a espai de creixement
d’infants, adolescents i joves, hauria
d’haver començat a posar-se les piles per
integrar l’alfabetització digital a les aules.
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A Catalunya els primers intents es van
iniciar l’any 1986 amb la creació del Programa d’Informàtica Educativa (PIE),
com a unitat del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Va ser creat pel Decret 31/1986, de 30 de
gener, amb l’objectiu general d’impulsar i
coordinar la utilització de la informàtica
en l’ensenyament no universitari d’una
manera integrada i donar-hi suport. En
el mateix Decret també es va crear el Programa de Mitjans Audiovisuals.

no és descartable la possibilitat d’un cert
retrocés de les TIC en el panorama pedagògic, retrocés que, fins i tot, podria ser
substancial, a causa d’una combinació
de dificultats tècniques i falta de suport,
conflicte amb l’statu quo organitzatiu
del professorat, crítica dels professors
tradicionalistes emparada pels mitjans
de comunicació i descrèdit induït per
aquests en correlacionar l’ús de les TIC
amb certs tipus de resultats dels alumnes (o potser l’absència d’aquests)».

Des de fa trenta anys, les reformes educatives han tingut la possibilitat de participar en aquesta integració i impulsar-la,
incentivant propostes econòmicament
sostenibles, formant el professorat o invertint de manera prioritària en instruments tecnològics. Però l’ordenació dels
ensenyaments, els diferents currículums
i orientacions i les avaluacions dels ensenyaments evidencien que, des de les
polítiques educatives i centralitzades, no
s’ha fet aquest esforç ni s’han implementat canvis en les pràctiques i activitats
pedagògiques dels sistemes educatius.
Per contra, en països de l’òrbita europea
del nord s’ha iniciat aquest fenomen de
canvi, no només metodològic, sinó també estructural i organitzatiu, a partir de
debats polítics, socials i educacionals.

Malgrat tot, la incorporació de la tecnologia digital als centres docents ha iniciat
un camí imparable, i el professorat comença a tenir clar que no hi ha retrocés
possible a aquests canvis.

Ferran Ruiz [Ruiz, 14] proposa el següent: «La comunitat educativa i la societat disposen de molts professionals
informats i compromesos que, comptant
amb el poder de les xarxes i un cert
suport, poden emprendre una tasca
d’interès col·lectiu prioritari. No podran
predir el futur però sí imaginar, visualitzar, implantar i reavaluar imatges de
futur, així com proposar l’adopció democràtica de les que es consideren preferibles, per donar un impuls real a processos de canvi i transformació.» Tot i això,
l’autor també és conscient que «l’ús de
la tecnologia pot créixer en volum, però
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3.6. Els riscos d’Internet i
les solucions educatives
Paral·lelament, la separació entre escolasocietat-realitat ha fet que la vida escolar
es revifi en els mitjans de comunicació
només
pels
aspectes
negatius.
Ciberbullying (ciberassetjament escolar,
entre amics...), sexting (enviament
de missatges amb contingut sexual) i
grooming (ciberassetjament a menors)
són paraules força freqüents en els
mitjans.
Som conscients, com a mestres, que els
comportaments agressius i intimidadors
per part d’alguns pocs nois i noies dins
d’un centre educatiu no és un fenomen
nou, però la seva repercussió a manera
d’altaveu sí que està amplificada pels
efectes de la xarxa. Aquestes actituds ja
existien abans.
Maria José Bartrina [Bartrina, 12] és
l’autora de l’estudi d’investigació Anàlisi
i abordatge de l’assetjament entre iguals
mitjançant l’ús de les noves tecnologies, en

La ciberseguretat a Catalunya. Informe 2016 de l’Observatori del Risc

Els comportaments agressius i
intimidadors per part d’alguns
pocs nois i noies dins d’un centre
educatiu no és un fenomen
nou, però la seva repercussió
a manera d’altaveu sí que està
amplificada pels efectes de la
xarxa.

països europeus, quant a ciberbullying
(menys d’un 5% dels menors enquestats
diuen haver estat víctimes d’aquest tipus
d’assetjament, davant del 6% que va afirmar haver-ho estat de mitjana a Europa, i
en alguns països s’eleva fins al 13%).

què exposa les diferents regulacions jurídiques vigents que existeixen davant de
la problemàtica que plantegen conductes
entre els adolescents i que ha propiciat la
intervenció i sanció. L’autora, citant José
Díaz Cappa, fiscal de la Fiscalia de les Illes
Balears, en l’exposició del 17 de març del
2009 sobre delictes informàtics i menors,
distingeix el següent: «Respecte a la classificació dels delictes amb relació a la
xarxa, els juristes diferencien dos grups:
d’una banda, aquells que es presenten a la
xarxa, com l’emmagatzematge de pornografia infantil, i darrere la xarxa, com el
happy slapping, en què es grava l’agressió
i després es difon mitjançant la xarxa; i,
d’altra banda, aquells que es presenten a
la xarxa, com el ciberbullying, l’extorsió, i
que tenen més comunament victimaris i
víctimes menors d’edat.»

De l’estudi anterior es dedueix que hi ha
un consens creixent en relació amb la
necessitat de formar els infants i els joves amb el propòsit que siguin capaços
d’encarar els riscos d’Internet per si mateixos. També es referma en la idea que
estratègies excessivament restrictives i
orientades a limitar o reduir els riscos poden repercutir negativament en el gaudi
d’oportunitats. Els nens i nenes poden
percebre Internet, de forma exclusiva,
com un espai íntim i només compartit
amb altres persones de la mateixa edat.

La Universitat del País Basc ha realitzat,
dins de la xarxa europea d’investigació EU
Kids Online, un estudi per determinar quin
és el grau d’incidència de la majoria dels
riscos d’Internet que poden afectar nens
i nenes. Els resultats són fruit d’una macroenquesta realitzada a més de 25.000
nens i nenes de vint-i-cinc països europeus
d’entre nou i setze anys i a un dels seus
pares sobre l’ús que fan d’Internet i els riscos que han experimentant en aquest ús.
Les conclusions exposen que la mitjana
a Espanya és menor que la mitjana dels

Igualment, els riscos que s’enumeren
quan es parla d’Internet i menors són
l’accés a continguts inapropiats, violents
o pornogràfics, el contacte amb usuaris
desconeguts o un mal ús de les dades
personals.

En realitat, pels infants, Internet i el seu
ús està mediatitzat per tres agents: la família (pare, mare, germans més grans...),
l’escola (propostes didàctiques canalitzades des de l’àmbit digital) i els companys
i companyes, que normalment proposen
les tendències a què unir-se. Tanmateix,
el desconeixement de moltes famílies
i les limitacions de les escoles, quant a
infraestructures i personal docent prepa-

Els riscos d’Internet per
als menors són l’accés a
continguts inapropiats, violents
o pornogràfics, el contacte amb
usuaris desconeguts o un mal ús
de les dades personals.
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rat, fan que el nivell d’alfabetització en
aquest sentit es trobi encara lluny del que
seria desitjable, i més tenint en compte la
constant evolució de la xarxa.
S’hi afegeix, en els dos darrers anys, el
risc que suposen els videojocs en línia,
que frega, en alguns casos, l’addicció.
Aquest nou fenomen situa el videojoc
com a activitat més important per als joves en el seu dia a dia, amb dinàmiques
familiars a vegades conflictives i una progressiva desconnexió de l’entorn.
Per tant, interessen les intervencions de
diferents agents per sensibilitzar tota la
població i anar cap a un ús d’Internet
més segur. Actuacions conjuntes que arriben a la comunitat educativa, centrades
a afavorir usos responsables i a potenciar usuaris autònoms i crítics, al mateix
temps que estableixen els mecanismes
bàsics de prevenció i atenció dels riscos i
problemes derivats de l’ús:
- Des de l’Administració (ÀreaTAC,
Departament d’Ensenyament, creació
d’una pàgina web adreçada a tots els
mestres i professors: «Ús dels dispositius
mòbils» [Departament d’Ensenyament.
ÀreaTAC]; Consell Escolar de Catalunya, 2015, Les tecnologies mòbils als centres educatius. Recomanacions [Consell
Escolar de Catalunya, 15]).
- Des de les grans empreses (Google,
2010, Guía de seguridad infantil y uso
responsable de Internet [Google, 10],
amb consells de seguretat i protecció
de la privacitat adreçats a famílies i
educadors).
- Des de les administracions municipals
(Ajuntament de Barcelona, 2014, Com
t’impliques en l’educació digital dels
teus fills i filles? [Ajuntament de Barcelona, 14], adreçat als pares i mares,
amb consells, per tal d’inculcar hàbits
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saludables i de seguretat a Internet als
infants i joves).
- Des de les fundacions (The Education
Foundation, 2015, Guia de Facebook
para educadores [The Education Foundation, 15]; Fundació Bofill, 2015,
Aprenentatge mòbil. Com incorporar
els dispositius mòbils a l’aprenentatge?
[Fundació Bofill, 15]).
De manera directa, aquestes intervencions també ajuden els mestres i el professorat a vèncer la tecnofòbia. Aquesta
aversió cap a la tecnologia, palesa en el
col·lectiu, s’ha d’eradicar des dels mateixos centres educatius, a fi d’evitar que
es vegi la tecnologia com a màquines
complexes de què cal fugir.
També és important destacar el paper del
Síndic de Greuges de Catalunya com a
defensor dels drets dels infants, a partir
de l’acolliment d’una reflexió rigorosa en
comunió amb investigadors, educadors,
empreses tecnològiques i entitats socials
sobre la manera en què Internet i les TIC
poden contribuir a fer que els infants i
els joves exerceixin els seus drets i llibertats.

3.7. Com ha de ser digitalment
l’escola actual i futura?
El Consell Escolar de Catalunya va aprovar el document Les tecnologies mòbils als
centres educatius, que reconeix la «necessitat» de fer «un bon ús d’aquests dispositius dins dels centres educatius, de manera que se n’aprofiti al màxim el potencial»,
segons va manifestar el llavors president
del Consell, el senyor Ferran Ruiz. Aquest
document confirmava, des del Departament d’Ensenyament, l’esperit constructiu
i la idoneïtat de la utilització de les tecnologies mòbils en escoles i instituts. Aques-
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ta aprovació, el març del 2015, es va fer
coincidir amb la celebració del Mobile
World Congress a Barcelona.
Aquesta bona notícia, complementa la que
també es va remarcar en les conclusions
de la XXII Jornada de reflexió del Consell
Escolar de Catalunya (abril del 2013)
sota el títol «L’impacte i la contribució
de les tecnologies digitals en l’educació»
[Consell Escolar de Catalunya, 13]:
«Molts escolars disposen d’un extens
bagatge de coneixements, experiències i habilitats digitals, ampli però
poc estructurat, que no es pot assimilar a competència digital, perquè no
garanteix que infants i adolescents
aprenguin i obtinguin valor afegit
de l’ús de la tecnologia en el treball intel·lectual. Haver nascut en un
context sociotecnològicament ric no
implica automàticament que se sigui
capaç de treballar i estudiar amb els
entorns digitals de manera profitosa
ni eficient, fet que observen els professors quotidianament. Emprar assíduament sistemes de missatgeria i
participar en les xarxes socials no és
sinònim de domini de la comunicació; cercar informació i emprar eines
ofimàtiques (a vegades poc més que
copiar i enganxar) no equival a elaborar ni gestionar coneixement.»
Reconeixent, per tant, la voluntat de
l’Administració catalana, acompanyada
de les universitats, i la necessitat d’educar
amb la tecnologia que actualment existeix i que conviu amb la nostra vida quotidiana, l’impuls a canviar les metodologies està calant a fons en les escoles.
Durant el curs 2013-2014 es va elaborar el document de desplegament de les
competències bàsiques de l’àmbit digital
en el currículum de primària i secundària, amb l’objectiu de millorar l’èxit es-

L’any 2016 s’han publicat les
competències digitals docents,
que defineixen què ha de saber
el professorat en l’àmbit digital
per facilitar l’adquisició de la
competència digital de l’alumnat.
colar de l’alumnat i el sistema educatiu,
segons els objectius de la Unió Europea
per al 2020. En el document s’assenyalen
els recursos pedagògics, avaluatius i
curriculars que donen coherència a les
competències bàsiques digitals al final de
l’etapa de primària i de secundària.
L’any 2016 s’han publicat les competències digitals docents, que defineixen què
ha de saber el professorat en l’àmbit digital per facilitar l’adquisició de la competència digital de l’alumnat. Aquest procés
té continuïtat en la definició d’un procés
per a l’adquisició i acreditació del professorat d’aquesta competència, tant en la
formació inicial com en la continuada.
En aquests moments, i des de fa alguns
cursos, moltes escoles i instituts han
sabut veure la potencialitat de la digitalització, i han començat a incorporar en les activitats l’ús de dispositius
mòbils i portàtils. Aquesta integració
curricular comporta la plena disponibilitat de la tecnologia a l’aula per utilitzar-la quan ho requereixin els processos
d’ensenyament i aprenentatge. L’objectiu
és la impregnació de les TIC en el currículum com la fase de maduració en
l’adopció de la tecnologia. Les TIC es tornen invisibles, estan permanentment a
disposició del professorat i de l’alumnat,
com a instrument de treball intel·lectual
i de construcció compartida i creativa
del coneixement [Vivancos, 08].
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Entre les actuacions que es porten a terme des de les administracions, cal destacar la definida com a mixta publicoprivada pel programa mSchools. Aquest és
un programa impulsat per la Fundació
Mobile World Capital Barcelona i que
l’integren la Generalitat de Catalunya,
l’Ajuntament de Barcelona i la GSMA.
Pretén afavorir la introducció dels dispositius mòbils com una eina educativa
més que faciliti la comunicació i l’accés
i compartició del coneixement entre les
escoles i els instituts de Catalunya.
El recorregut que cal fer és llarg, però no
és utòpic. Només cal veure la creació, per
part de dos alumnes de sisè de primària
de l’Escola El Turó, de Montcada i Reixac
(http://agora.xtec.cat/ceipelturomontcada/), d’una pròtesi de mà per a una
nena de P5 amb una impressora 3D. O
un treball de recerca de dues noies de batxillerat del Pla de l’Estany, que envien a
l’estratosfera un giny que ha de servir per
detectar radiació còsmica, dins del procés del seu treball.
Arribar a fer aquests dissenys és conèixer
quines potencialitats té la tecnologia,
des de la mirada del coneixement i de la
competència. La implicació social i científica esdevé el primer propòsit. L’ús raonat
de la tecnologia és el mitjà per aconseguir-ho. El camí fet per aquests nois és el
mateix que s’està explorant des de molts
centres educatius.
S’ha començat a caminar per una via
sense retorn. Si els sistemes educatius no
canvien, seran els infants i els joves els
que faran que canviïn, perquè les seves
necessitats ja no són les de les generacions del segle passat. I encara que estructuralment no es modifiquin, el bo és que les
escoles s’han adonat que la motivació, la
imaginació, la interacció i el dinamisme,
tal com hem dit anteriorment, a través
de la digitalització, configuren una visió
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de la vida i del món viscuda de forma autèntica.
Només una paraula pot definir el que els
mestres i les famílies hem de tenir en els
infants i els joves que creixen, i aquesta
és «confiança». Com ells són el futur, els
hem de donar l’espai i el temps imprescindibles perquè caminin endavant. I si
la tecnologia forma part d’aquest camí,
no hi hem de posar barreres, sinó acompanyar en la responsabilitat del seu ús.
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4.1. La bellesa d’Internet
Internet és una fita com n’hi ha hagut poques a la història de la humanitat. Des
dels seus orígens modestos, amb quinze
nodes connectats a ARPANET a finals
del 19711, fins a l’actualitat, en què el
46,4% del total de la humanitat en són
usuaris2, la xarxa de xarxes ha crescut
en poc menys de cinquanta anys a una
velocitat inèdita en la història del desenvolupament tecnològic. Aquest èxit és un
homenatge a la genialitat tècnica que hi
ha al seu darrere, i alhora un testimoni
d’aquesta.
Primer, tenim un bon exemple d’aquesta
genialitat tècnica en el que s’anomena
l’Internet Protocol Suite, els protocols
TCP/IP. Dissenyats a mitjans dels anys setanta, són encara el que batega dins de
les ones del nostre wifi o per la fibra òptica3 que surt de casa nostra. El seu grau
d’excel·lència tècnica va ser reconegut
l’any 2004 quan Vinton G. Cerf i Robert
E. Kahn van rebre el Premi Turing per haver desenvolupat aquests protocols. No
entrarem en detalls tècnics (no és aquest
el lloc per fer-ho), però és important
mencionar un dels principis subjacents
en el seu disseny: la simplicitat.
Efectivament, si Internet ha estat capaç de
créixer, d’escalar, fins al punt on es troba
avui en dia, és precisament gràcies al fet
que, en el fons, el disseny original és senzill: «The Simplicity Principle, which was
perhaps first articulated by Mike O’Dell,
former Chief Architect at UUNET, states
that complexity is the primary mechanism

Si Internet ha estat capaç
de créixer fins al punt on es
troba avui en dia, és gràcies
al fet que el disseny original
és senzill.
which impedes efficient scaling, and as a
result is the primary driver of increases in
both capital expenditures (CAPEX) and
operational expenditures (OPEX).4»
Així doncs, un dels fonaments més importants que permeten que Internet funcioni correctament i creixi, escali, molt
bé és la senzillesa en el disseny original.
Aquesta Internet serà la mateixa que, segons algunes prediccions5, ha de ser capaç d’assumir un creixement del 45% en
el tràfic de dades mòbils l’any 2021, és a
dir, diuen que passarem de consumir 2
Gb/mes (de mitjana) a consumir 18 Gb/
mes d’aquí a cinc anys.
Segon, un altre tret que voldríem posar
de manifest, també conseqüència directa
del disseny original d’Internet, és la descentralització. En plena guerra freda, els
sistemes connectats a nodes centrals eren
considerats poc segurs per a l’ús estratègic i militar, ja que en cas d’atac es podien
bloquejar fàcilment totes les comunicacions i deixar la xarxa inoperativa. El disseny original de les xarxes d’ordinadors
connectats havia de ser distribuït, sense
nodes essencials, tan descentralitzat com
fos possible. No podia haver cap centre
de control en aquesta xarxa6.

Vegi’s la història d’Internet a la Wikipedia: en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Internet.
Font: www.internetworldstats.com.
3
Font: en.wikipedia.org/wiki/Internet_protocol_suite, però també es poden consultar els documents «Specification of Internet
Transmission Control Program» (tools.ietf.org/html/rfc675, desembre del 1974) i «Transmission Control Protocol» (tools.ietf.org/
html/rfc793, setembre del 1981).
4
«Some Internet Architectural Guidelines and Philosophy» (www.rfc-editor.org/rfc/rfc3439.txt, desembre del 2002).
5
«Ericsson Mobility Report» (www.ericsson.com/res/docs/2015/mobility-report/ericsson-mobility-report-nov-2015.pdf, novembre del 2015).
6
Vegi’s la història d’Internet a la Wikipedia: en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Internet.
1

2
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Per tant, trobem que Internet va ser
dissenyada per ser senzilla (i, en conseqüència, poder créixer amb facilitat) i
descentralitzada (i, per tant, sense nodes
de control), entre altres coses. La seguretat no va ser una consideració que es
tingués en compte en el disseny original,
ja que l’entorn on s’havia de desplegar
la xarxa era un entorn local (nacional)
i de confiança. La simplicitat i la descentralització no lliguen gaire bé amb
la seguretat. D’aquí que, un cop fem un
escrutini d’Internet des del punt de vista
de la seguretat, trobem que és una xarxa
vulnerable7. Tot i així, és possible mirar
de fer una Internet més segura, gràcies,
altre cop, al principi de simplicitat: «
(...) adherence to the Simplicity Principle
does have a direct effect on our ability to
implement secure systems. In particular,
as system’s complexity grows, it becomes
more difficult to model and analyze, and
hence it becomes more difficult to find and
understand the security implications inherent in its architecture, design, and implementation»8.
I és aquí on trobem un dels debats més
interessants avui en dia: Cal dissenyar
una altra Internet? Cal arreglar la que
tenim? Hi ha hagut propostes per redissenyar Internet des de zero, però ara per
ara no han estat efectives9. Només el cost
d’aquest canvi suposaria un trasbals considerable. És clar que tenim la Internet
que tenim i no està previst que això canviï aviat.

Així doncs, aquesta Internet, relativament senzilla d’entendre en els mecanismes subjacents i fortament descentralitzada per disseny, avui en dia té un
tràfic de 42,4 Eb/mes10, i forma una infraestructura fonamental per al funcionament del món modern11. Podríem dir,
sense por a equivocar-nos, que el sistema
capitalista neoliberal en què vivim depèn
d’Internet.

4.2. El coneixement és lliure
Hem vist fins ara que Internet és una infraestructura d’una importància cabdal,
però que, per raons essencialment tècniques, és una xarxa insegura. Internet,
però, no sempre ha estat una infraestructura molt important per al sistema econòmic i polític. En els seus orígens, els usuaris d’Internet entenien la xarxa com un
espai de llibertat on poder expressar-se,
innovar, opinar i, sobretot, compartir. La
idea d’una Internet lliure i oberta és una
idea fundacional. Aquesta actitud té, fins
i tot, conseqüències de caire tècnic: Els
membres de l’Internet Engineering Task
Force (IETF) ens diuen que «pervasive monitoring is a technical attack that should be
mitigated in the design of IETF protocols,
where possible»12, és a dir, els mateixos
enginyers de l’IETF volen que els protocols ja incorporin mecanismes per dificultar i/o impedir la vigilància massiva, ja
que aquesta és concebuda com un atac a
aquest esperit de llibertat que molts ente-

«The Internet Design Tension between Surveillance and Security», Laura DeNardis. Dins de: IEEE Annals of the History of Computing.
Vol. 37. Núm. 2. Pàg. 72-83 (abril del 2015). Disponible a: doi.ieeecomputersociety.org/10.1109/MAHC.2015.29.
8
Op. cit. RFC 3439.
9
Per exemple: «Internet Clean-Slate Design: What and Why?», Anja Feldmann. Dins de: ACM SIGCOMM Computer Communication
Review. Vol. 37. Núm. 3. Pàg. 59-64 (juliol del 2007). Disponible a: www.net.t-labs.tu-berlin.de/papers/F-ICSDWAW-07.pdf.
10
Això són, aproximadament, 42.000 milions de Gb cada mes (blogs.cisco.com/sp/the-history-and-future-of-internet-traffic). Per
fer-nos una idea, en un exabyte hi cabrien mil vegades tot el contingut de la Library of Congress dels EUA (en.wikipedia.org/wiki/
Exabyte).
11
«The Internet could crash. We need a Plan B», Danny Hillis TED Talk (febrer del 2013). Disponible a: www.ted.com/talks/danny_hillis_the_internet_could_crash_we_need_a_plan_b.
12
«Pervasive Monitoring Is an Attack» (www.rfc-editor.org/rfc/rfc7258.txt; May 2014).
7
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nem que forma part essencial de la xarxa
(en parlarem més endavant).
Aquesta actitud a la xarxa és causa de
conflictes amb l’ethos propi del capitalisme. Potser l’exemple més evident sigui
la lluita per la neutralitat de la xarxa. La
neutralitat a la xarxa és, segons la Wiquipedia, «l’exclusió de tota discriminació en
funció de l’origen, la destinació o el contingut de la informació tramesa a través
de la xarxa»13. Mentre escric això, fa poques setmanes que la Unió Europea va establir unes noves línies directrius emeses
per l’Organisme de Reguladors Europeus
per a les Comunicacions Electròniques en
què, aparentment, es garanteix la neutralitat de la xarxa en l’àmbit europeu, tot i
que no tothom està d’acord que aquestes
garanties siguin suficients. El tema no
està ni de bon tros tancat, perquè els proveïdors de serveis a Internet continuaran
volent fer negoci amb el tràfic que circula
pels seus servidors, violant la neutralitat
de la xarxa, i els usuaris continuarem mirant d’impedir-ho.
També cal mencionar el problema dels
drets d’autor, un altre dels grans conflictes entre la llibertat a Internet, tal com
ha estat percebuda pels seus usuaris,
i les maneres de fer del capitalisme. La
discussió és força complexa, i té aspectes
tècnics, legals i ètics, que ultrapassen els
límits d’aquest article14, però ens agradaria posar èmfasi en la situació, tal com
és avui en dia (independentment de si
és legal, moral o ètic que sigui d’aquesta
manera).
La
base
tècnica
(simplicitat,
descentralització) d’Internet permet

És obvi que tot allò que es pot
digitalitzar serà digitalitzat, per
tant, ens sorprèn que hi hagi
«pirates»?
dissenyar nous protocols per dur a terme
diferents activitats o oferir diferents
serveis de manera senzilla, sense que
calguin grans infraestructures o inversions
empresarials i/o governamentals. Una
sola persona, amb coneixement suficient,
pot innovar i introduir canvis de gran
impacte. Aquest és el cas, per exemple,
de BitTorrent, protocol inventat per Bram
Cohen l’any 2001 (la versió més recent
és de l’any 2013)15. Aquest protocol
permet compartir qualsevol mena de
fitxers de manera peer-to-peer (P2P),
és a dir, de manera descentralitzada,
en què els usuaris no necessiten cap
repositori central d’informació per poder
intercanviar els seus fitxers. Avui en dia,
el tràfic per l’intercanvi de fitxers via
BitTorrent és aproximadament un 8,5%
del tràfic total a Europa, mentre que a
Àsia - regió del Pacífic és un 25%16. Hi ha
clients BitTorrent lliures (free software)
i oberts (open source) per a tots els
sistemes operatius.
Els usuaris del protocol BitTorrent comparteixen tota mena de fitxers: fitxers
de text, música, pel·lícules, documents,
presentacions, programes, etc. Alguns
d’aquests fitxers estan sotmesos a drets
d’autor (i, per tant, hi ha qui considera
que compartir aquests fitxers és ser un
«pirata»), d’altres no. Naturalment, el
protocol no «sap» res sobre el contingut
dels fitxers, es limita a regular on i de qui-

ca.wikipedia.org/wiki/Neutralitat_de_la_xarxa.
Vegi’s, per exemple, Free Software Free Society, (3a edició), Richard M. Stallman, Free Software Foundation, 2015, o bé Code: And
Other Laws of Cyberspace, Version 2.0, Lawrence Lessig, Basic Books, 2006.
15
en.wikipedia.org/wiki/BitTorrent.
16
torrentfreak.com/bittorrent-traffic-share-drops-to-new-low-150918.
13
14
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na manera han de circular petits paquets
de bytes. És obvi que tot allò que es pot
digitalitzar serà digitalitzat, per tant, ens
sorprèn que hi hagi «pirates»? No gaire,
en realitat. El model de negoci clàssic dels
creadors de continguts és absurd avui
en dia: gravar informació (bits) dins de
CD, DVD o Blu-Ray (àtoms), posar-los en
capses (àtoms), portar aquestes capses a
llocs físics on hom s’ha de desplaçar per
comprar els àtoms que emmagatzemen
els bits. Afortunadament, en els darrers
anys han aparegut distribuïdors de continguts que han entès perfectament que
no calen àtoms per portar bits d’un lloc
a un altre. I, així, empreses com Netflix
o Spotify han aconseguit que la pirateria disminueixi, molt més que qualsevol
llei feta a aquest efecte. Abans d’aquestes
empreses, la gent del carrer ja havia decidit que no tenia sentit desplaçar-se físicament per comprar música (bits) en
forma de CD (àtoms) si se’l podia baixar
i no pagar tot allò que en realitat no volia
(una capsa?, un fullet?).
Un altre cas important és el dels articles
científics i l’immens negoci que en volen
fer les multinacionals de la publicació
acadèmica. Hi ha qui pensem que el coneixement és lliure i que cal que estigui
accessible a tothom i a tot arreu. Amb
aquesta finalitat a Internet ha aparegut
Sci-Hub, una base de dades amb més de
50 milions d’articles científics que són
accessibles sense cap mena de subscripció ni barrera de pagament, lliurement17.
Un altre cop, no han calgut grans infraestructures ni grans despeses per posar
en marxa Sci-Hub. Una noia, Alexandra
Elbakyan, ho va començar tota sola, i ara
ja existeix una comunitat que col·labora
desinteressadament en aquest projecte.

El coneixement és lliure. Sempre
ho ha estat i sempre ho serà.
L’accés lliure a la informació és el motor
principal de la innovació, com ja s’ha argumentat en altres llocs18. Així, Jennifer
Granick, a la keynote del congrés Black
Hat 2015 ens diu19: «We need to get rid of
CFAA, we need to get rid of DMCA, we need
to get rid of this idea that license agreements will limit what we do. There’s a public interest in the freedom of tinker that
needs to be protected.»
En definitiva, pretenguin el que pretenguin les corporacions i els seus exèrcits
d’advocats i lobbistes, la realitat és que,
avui en dia, la gent no respecta les llicències restrictives ni els drets d’autor, i la
informació flueix lliure entre parells, per
ser llegida, escoltada, visualitzada, manipulada i utilitzada com a punt de partida
per a noves creacions. I tot perquè la gent
ha decidit que sigui així, i s’ha inventat i
construït tot allò que ha calgut (protocols, servidors, etcètera) per poder dur a
terme aquest objectiu. Noms com Bram
Cohen, Aaron Swartz o Alexandra Elbakyan han de ser recordats i respectats. I és
que el coneixement és lliure. Com sempre ha estat, com sempre ho serà.

4.3. Expect Us
Internet ha estat, com a mínim des dels
anys noranta, una plataforma també per
a l’activisme online, anomenat «hacktivisme». Són conegudes les accions, per
exemple, de l’Electronic Disturbance
Theater als anys noranta20. Diverses ac-

sci-hub.cc, o bé IP directe 80.82.78.170, o bé a Tor: scihub22266oqcxt.onion.
Stallman, 2015, o bé Lessig, 2006. Op. cit.
19
«The Lifecycle of a Revolution», Jennifer Granick, Blackhat 2015 keynote (Agost del 2015). Disponible a: www.youtube.com/
watch?v=Tjvw5fz_GuA. La cita és en el minut 43.
20
Vegi’s la mateixa Wikipedia: en.wikipedia.org/wiki/Hacktivism i en.wikipedia.org/wiki/Electronic_Disturbance_Theater.
17

18

68

La ciberseguretat a Catalunya. Informe 2016 de l’Observatori del Risc

cions a la xarxa poden servir per propagar un determinat missatge polític o com
a mitjà per sabotejar i, alhora, visibilitzar una determinada situació que alguns
creuen injusta. El hacktivisme ha estat
sempre una de les maneres d’actuar per
protegir les llibertats a Internet. Una de
les llibertats més amenaçades és la llibertat d’expressió.

La censura a Internet no ha
estat mai ben rebuda a la
comunitat d’usuaris amb una
certa sensibilitat cap a la idea
fundacional de la llibertat a
Internet.

L’accés lliure i obert a la xarxa no només
serveix per compartir coneixement i
informació. També té com a conseqüència
poder expressar-nos sense cap mena
de barrera. Si en algun lloc existeix
la llibertat d’expressió, aquest lloc és
Internet («passegeu-vos» per 4chan.org
si no ens creieu). Molts pensareu que no
sabem el que diem, perquè dins de les
operacions Aranya (quatre edicions, fins
avui) que la Guardia Civil ha dut a terme
aquests darrers mesos s’han detingut
diversos usuaris de Twitter per dir el que
pensaven21 a la xarxa social. Efectivament,
la tensió entre la llibertat d’expressió i
l’intent de regular què es pot dir i què no
es pot dir ha estat present a Internet des
del principi.

certa sensibilitat cap a la idea fundacional de la llibertat a Internet. Tant és així
que l’intent per part de l’església de la
cienciologia de censurar un vídeo promocional (que pretenia ser d’ús intern)
va provocar que una colla de ximples
anomenada Anonymous, que bàsicament
feien bromes de mal gust per riure (for
the lulz), esdevingués un dels grups de
hacktivistes més importants d’enguany,
en què un dels seus objectius principals
és intervenir allà on algú intenti coartar
la llibertat d’expressió a Internet23. Les seves accions en aquest sentit, des de l’any
2008, són innumerables, des de recolzar
la Primavera Àrab a filtrar informació sobre El Corte Inglés24.

Partim de la base que la idea de regular
la llibertat d’expressió és una contradicció; si no podem dir el que volem, qualsevol cosa, no tenim llibertat d’expressió22.
Aquesta és, diguem-ne, binària. O hi és,
i aleshores no hi ha límits, o no hi és i
aleshores tenim limitacions en allò que
podem expressar, en major o menor
grau. És el cas d’Espanya, però també
de qualsevol país europeu, dels EUA, de
Rússia, de la Xina o de l’Iran. Així doncs,
la censura a Internet no ha estat mai ben
rebuda a la comunitat d’usuaris amb una

I podríem preguntar-nos: realment la
gent ha deixat d’opinar, de dir el que
pensa a Internet pel fet que existeixi la
censura, pel fet que hi hagi lleis contra
la llibertat d’expressió? Una ràpida visita a Twitter, per exemple, ens deixa clar
que no. Fets com la persecució arbitrària,
justificada legalment (algú sabria dir-nos
per què fer apologia del terrorisme és
un delicte i fer apologia del franquisme
no ho és?), a persones que senzillament
opinen fa que qüestions com l’anonimat
a Internet siguin importants. No és fàcil
aconseguir l’anonimat total a la xarxa,

politica.elpais.com/politica/2016/04/13/actualidad/1460539496_502477.html.
VANEIGEM, R.: Nada es sagrado, todo se puede decir. Melusina[sic], 2006.
23
COLEMAN, G.: Hacker, Hoaxer, Whistleblower, Spy: The Many Faces of Anonymous. Verso Books, 2015.
24
la9deanon.tumblr.com/post/138719802009/c%C3%B3mo-lo-hicimos-incursi%C3%B3n-en-la-web-corporativa.
21

22
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però és possible25 ser anònim en un grau
suficient com per poder opinar en xarxes
socials o en fòrums sense perill. I això
ho fa moltíssima gent. De nou, la gent
ha decidit que s’estima més aprofitar els
recursos tècnics per poder parlar, opinar,
i discutir lliurement. És clar que la lluita per la llibertat d’expressió a Internet
no ha acabat, que continuem criticant i
impugnant qualsevol intent de censura a
Internet (per vies legals, mitjançant denúncies, o per altres vies, com fa Anonymous), però no ens esperarem a tenir-ho
resolt per exercir-la: «Il n’y a ni bon ni
mauvais usage de la liberté d’expression, il
n’en existe qu’un usage insuffisant»26.

4.4. Transparència,
tant sí com no
Les institucions en les societats democràtiques modernes regulen els diferents
aspectes de l’ordre social: legislatius, jurídics, polítics, econòmics, etcètera. Per
això, el seu funcionament, el seu ordre
intern, ha de ser impecable, ha d’estar
fora de qualsevol sospita o irregularitat.
La corrupció, quan apareix, és extraordinàriament perjudicial per a una institució, ja que provoca pèrdua de confiança
en el ciutadà (entre altres coses, típicament malversació de fons públics). Així
doncs, és molt important que hi hagi mecanismes per vigilar que no aparegui la
corrupció en les institucions que regulen
la nostra societat, o per impedir-ho. El
funcionament de les institucions, i de les
empreses que hi tenen relació, ha de ser
transparent. Sense transparència és impossible garantir l’absència de corrupció.

La corrupció, però també els abusos de
poder, són molt més visibles avui en dia
gràcies a les accions del ciutadà, que ha
trobat a Internet el lloc on poder denunciar anònimament els casos de corrupció
i abusos que pugui conèixer, de manera
segura per a ell o ella. Els whistleblowers
han aconseguit que tinguem proves fefaents d’abusos dels quals abans només
teníem sospites. Les filtracions, o leaks,
han provocat la dimissió de ministres i
posar en compromisos importants empreses i governs27.
Sempre hi ha hagut filtracions més
o menys importants a Internet, de
programari (per exemple les filtracions
dels codis font del Windows 2000, del
joc Half-Life 2 o de l’AmigaOS 3.1),
capítols de sèries, pel·lícules, etcètera.
Les filtracions que ens interessen aquí,
però, són les filtracions que ens donen
proves de joc brut o corrupció per part
d’empreses o estats. Casos especialment
importants, per les conseqüències que
se’n van derivar, són les filtracions del
vídeo, i material associat, Collateral
murder a Wikileaks (wikileaks.org), a
partir de material proveït per Chelsea
(aleshores Bradley) Manning l’any 2010,
i les filtracions de la vigilància massiva

Els whistleblowers han aconseguit
que tinguem proves fefaents
d’abusos dels quals abans només
teníem sospites. Les filtracions, o
leaks, han provocat la dimissió de
ministres i posar en compromisos
importants empreses i governs.

Aquest no és el lloc on discutir-ho, perquè les qüestions tècniques entorn de l’anonimat online no són gens trivials. Un exemple:
www.theguardian.com/technology/2015/mar/06/tips-tricks-anonymous-privacy.
26
Vaneigem 2006. Op. cit.
27
Vegi’s el cas dels «papers de Panamà»: panamapapers.org, que, entre altres coses, van provocar la dimissió del ministre d’Indústria
espanyol José Manuel Soria: politica.elpais.com/politica/2016/04/15/actualidad/1460704328_613294.html.
25
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per part de la National Security Agency
(NSA) dels EUA i l’agència d’intel·ligència
i seguretat britànica Government
Communications Headquarters (GCHQ)
al diari The Guardian (i altres), a partir
del material proveït per l’extreballador
de la CIA Edward Snowden.
L’any 2010 Wikileaks va filtrar un vídeo
on es podia veure l’assassinat a sang freda
d’uns periodistes de l’agència Reuters a
mans de l’exercit dels EUA. Aquest fet
va provocar el bloqueig de la possibilitat
de fer donacions a Wikileaks per part de
Visa, MasterCard, PayPal i Amazon, i va
iniciar la persecució de Julian Assange
per part del govern dels EUA. D’altra
banda, Anonymous va tirar endavant un
dels atacs de denegació de servei més
grans vistos fins a l’època dins de la seva
operation Payback, i després operation
Avenge Assange. Avui en dia, Julian
Assange viu a l’ambaixada de l’Equador
a Londres, per evitar ser extradit a
Suècia, on es tem que s’accediria a la
petició d’extradició per part dels EUA.
El rebombori mediàtic provocat per la
filtració va ser tal que el govern dels EUA
no va poder negar els fets.
28

El gener del 2013, un extreballador de la
CIA, Edward Snowden, decideix posar-se
en contacte amb la documentalista Laura
Poitras i el periodista de The Guardian
Glenn Greenwald29. Així comença el
que ha estat qualificat del cop més dur
a les agències d’intel·ligència occidentals
des de la Segona Guerra Mundial.
La filtració consta de, com a mínim,
15.000 fitxers de la intel·ligència
australiana, almenys 58.000 fitxers de
les agències d’intel·ligència britàniques i
no menys d’1,7 milions de fitxers de la

La llibertat d’Internet permet
forçar la transparència de les
institucions, els estats i les
corporacions.
intel·ligència dels EUA. Aquestes xifres
tenen el reconeixement oficial dels
respectius governs30. Les implicacions de
les filtracions de Snowden són enormes,
però ho resumirem dient que són proves
fefaents d’un programa de vigilància
massiva global. Ja no són imaginacions de
sonats amb un barret de paper d’alumini,
són proves indiscutibles de joc brut per
part dels estats31.
I quin és el destí dels whistleblowers,
d’aquests herois gràcies als quals sabem
del cert quina mena d’abusos practiquen
els nostres governs? L’exili, en el cas de
Julian Assange i Edward Snowden, o la
presó, on malauradament tenim a Chelsea Manning.
Darrerament, Wikileaks ha publicat més
de 30.000 correus (i fitxers adjunts) de
Hillary Clinton, candidata a la presidència dels EUA, part del correu de l’AKP
turc, el partit del president Recep Tayyip
Erdogan, i documents secrets relacionats
amb el tractat TiSA (vegi’s wikileaks.
org). Avui en dia, les filtracions estan a
l’abast de tothom, i són fàcils de fer d’una
manera relativament segura pel filtrador.
A Espanya tenim Fíltrala (filtrala.org), on
han aparegut, per exemple, els «papers
de la Castellana», sobre els beneficiaris
de l’amnistia fiscal del govern del Partit
Popular: «En total, son 38.598 documentos que desvelan las fórmulas que han utilizado grandes fortunas, empresarios, fun-

collateralmurder.wikileaks.org.
GREENWALD, G.: Sin un lugar donde esconderse. Ediciones B, 2014.
30
en.wikipedia.org/wiki/Global_surveillance_disclosures_(2013%E2%80%93present).
31
El grup de hackers The Shadow Brokers va filtrar codi d’una empresa anomenada The Equation Group, subcontractistes de l’NSA,
que confirma la informació que apareix en els documents filtrats per Snowden (en.wikipedia.org/wiki/Equation_Group#2016_breach_of_the_Equation_Group).
28
29
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cionarios públicos y familias notables para
ocultar su patrimonio o evitar el pago de
impuestos en España»32.
No som tan ingenus com per pensar que
tota filtració és el resultat de l’honestedat
de la ciutadania, que decideix passar a
l’acció per acabar amb la corrupció. Som
perfectament conscients de l’ús polític
que se’n pot fer, i que sovint aquestes filtracions obeeixen a diverses estratègies
per menystenir i desprestigiar rivals polítics o comercials. El que sens dubte és
cert, i és aquí on volem posar l’èmfasi,
és que la llibertat a Internet, l’existència
de la xarxa amb mecanismes efectius
d’ocultació i anonimat, permet forçar la
transparència de les institucions, els estats i les corporacions, encara que sigui
per por, perquè ara és més fàcil que tot
s’acabi sabent.

4.5. Però si
no tinc res a amagar...
I els ciutadans? Sabem que som espiats,
gràcies a la filtració de Snowden. També sabem que existeixen els ciberdelinqüents, que, sobretot, volen la nostra
informació personal, les nostres dades,
per fer negoci. D’aquí el phishing constant a què estem sotmesos i la necessitat
de filtres de spam a qualsevol gestor de
correu electrònic. Però no ens enganyem,
les grans corporacions a Internet també
fan negoci amb les nostres dades! Google, Facebook, Twitter..., tots els grans
cercadors i les xarxes socials tenen en les
nostres dades una part molt important
dels seus ingressos.
En tot això, tenim algun poder de decisió? Podem triar quines dades volem
32
33
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filtrala.org/papelescastellana.
Visiti’s ipcheck.info i faci’s el test.

Si ens preocupa la nostra
privadesa, cal que anem en
compte amb el que fem a les
xarxes socials.
que siguin privades i quines no? En certa manera, sí. Primer, caldria que fóssim
conscients que la informació (fotografies,
vídeos, etcètera) que posem a les xarxes
socials ja no és nostra. La donem nosaltres mateixos! I en alguns casos és, fins i
tot, més dramàtic: els fem saber on som,
què mengem, què vestim, quins medicaments prenem, on viatgem, què comprem, quina música escoltem, quin cine
ens agrada, qui són els nostres amics, i
un llarg etcètera. Qui, després de proporcionar voluntàriament tota aquesta informació, pot reclamar la seva privadesa?
Sembla absurd. Així doncs, el primer pas
seria ser més conscient de l’ús de les xarxes socials. Cal pensar una mica abans de
posar en mans d’algú altre segons quina
informació, segons quins vídeos, etc. Encara que sigui perquè tot el que puja a
Internet no baixa mai. Si ens preocupa la
nostra privadesa, cal que anem en compte
amb el que fem a les xarxes socials.
Parlem ara de tot allò que fem fora de les
xarxes socials. Aquí ja no està tan clar que
la informació que es dedueix dels nostres
hàbits de navegació, de les pàgines web
que visitem, etcètera, l’estiguem proporcionant voluntàriament. Quina informació estem donant als llocs webs que visitem? És sorprenentment abundant, des
del sistema operatiu que fem servir fins a
la resolució del nostre monitor33. Caldria
saber què podem fer per no propagar, involuntàriament, tanta informació sobre
nosaltres mateixos.
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Primer, cal canviar de cercador. Google
crea una bombolla al nostre voltant en
funció del nostre historial de cerques, de
manera que acabem rebent, no la informació que busquem, sinó la que Google
creu que ens interessa més34. Mirem de
fer servir cercadors més neutres: startpage.com o duckduckgo.com en són exemples. Aquests cercadors no identifiquen la
cerca amb la nostra adreça a Internet.

litat. En aquest cas, una xarxa privada
virtual (Virtual Private Network, VPN) us
ajudarà, per un preu raonable (és un servei que usualment és de pagament)37. Si
navegueu amb una VPN, l’adreça IP que
veu el lloc web que visiteu no és la vostra,
és la del servidor del proveïdor de VPN,
estigui en el país que estigui. Estareu un
pas més a prop de controlar la vostra privadesa38.

Aquí, però, no s’acaba el tema. Considerem el navegador Mozilla Firefox35. No
és el navegador més segur, diuen els entesos que Chrome ho és molt més, però
no és la seguretat el que ara mateix ens
preocupa, és la nostra privadesa. Firefox,
que és lliure (free software) i obert (open
source), té moltes extensions que ens ajuden a navegar controlant quina mena
d’informació «deixem anar» mentre ho
fem. HTTPS Everywhere, de l’Electronic
Frontier Foundation, per forçar una
connexió xifrada, uBlock Origin, per
bloquejar la publicitat i evitar trackers,
i NoScript, per bloquejar el codi que el
navegador executa o acabar fent una llista blanca de llocs web de confiança, són
tres extensions imprescindibles per a una
navegació raonablement privada36.

En definitiva, ens espien els governs i
ens espien les empreses. La motivació de
cada un és clarament diferent, però el
fet és que, sense el nostre permís, volen
conèixer informació que potser no volem
donar, o volem poder controlar quina donem i a qui la donem. Eines fetes per la
gent impedeixen que aquest espionatge
pugui ser tan fàcil com voldrien. Eines
lliures, i gratuïtes, fetes per voluntaris
conscients del problema de la vigilància i
el seguiment, fan la guitza a qui vol una
Internet controlada i/o comercialitzada. Un cop més, nosaltres decidim com
volem navegar, com volem fer servir la
world wide web, i no és com governs i empreses volen que naveguem. Bé, ja s’ho
faran.

Queda, però, un petit detall, fonamental si volem aconseguir un nivell de privadesa més alt: com amagar qui som
en realitat. A Internet, som una adreça
IP, de la qual prové la nostra connexió;
aneu a whatismyipaddress.com i sabreu
quina és la vostra (de moment, quatre
nombres separats per punts). La qüestió
és amagar-la, que l’ordinador on us heu
connectat no sàpiga d’on veniu en rea-

4.6. «Cryptography is the
ultimate form of non-violent
direct action»
Aquesta cita de Julian Assange posa
de manifest quin és el millor recurs
que la gent tenim entre mans a l’hora
de decidir quin ús fem d’Internet. La
criptografia és, segons la Wikipedia: «The

dontbubble.us.
www.mozilla.org/ca/firefox/new.
36
www.eff.org/https-everywhere, addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/ublock-origin, addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/noscript.
37
«Which VPN Services Take Your Anonymity Seriously? 2016 Edition», torrentfreak.com/vpn-anonymous-review-160220/
38
Compte, que estem parlant tota l’estona de «privadesa», no d’«anonimat». Són conceptes diferents, tot i estar relacionats. Amb
una VPN la qüestió de l’anonimat és molt més delicada; no està, ni de bon tros, garantit.
34
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Avui en dia és senzill per a l’usuari
d’Internet utilitzar de manera
intensiva la criptografia. No cal
ser enginyer, ni programador
ni tenir cap mena de qualitat
especial. Només cal ser conscient
de la importància de la nostra
privadesa.

Sigui com sigui, ja és massa tard per als
legisladors que pretenguin restringir l’ús
de la criptografia. Qualsevol programador pot fer l’ús que vulgui d’algorismes
criptogràfics, gràcies a la llibreria LibreSSL (libressl.org); podem obtenir aquestes
llibreries i guardar-les en el nostre disc
dur, on ningú no pot impedir que les
utilitzem per fer codi que xifri allò que
vulguem. D’altra banda, qualsevol persona pot utilitzar aquests algorismes criptogràfics, gràcies a programari com, per
exemple, GnuPG (gnupg.org).

practice and study of techniques for secure
communication in the presence of third
parties called “adversaries”. More generally,
cryptography is about constructing and
analyzing protocols that prevent third
parties or the public from reading private
messages»39. Si no volem que algú no
autoritzat pugui mirar les nostres dades
o interceptar les nostres comunicacions,
cal que xifrem, o encriptem, les dades i
les comunicacions.

Avui en dia és senzill per a l’usuari
d’Internet utilitzar de manera intensiva
la criptografia. No cal ser enginyer, ni
programador ni tenir cap mena de qualitat especial. Només cal ser conscient de
la importància de la nostra privadesa.

Com hem vist en les altres seccions del
capítol, en aquest cas tenim també un
munt d’eines, construïdes per voluntaris
experts de manera desinteressada, que
ens permeten fer ús de la criptografia en
tot allò que ens cal. No sempre ha estat
així. A finals dels vuitanta i principis dels
noranta el govern dels EUA va provar de
prohibir l’exportació de la criptografia (la
primera esmena els impedia prohibir l’ús
local de la criptografia). Gràcies a activistes com Phil Zimmermann40 aquestes
lleis no van poder tirar endavant. Tot i
així, hi ha països on l’ús de la criptografia és possible només sota fortes restriccions. El Pakistan o el Vietnam en serien
exemples41.

D’una banda, podem xifrar les dades amb
qualsevol de les utilitats que qualsevol
sistema operatiu modern posa al nostre
abast. Si volem quelcom de més neutre,
no vinculat a cap fabricant de sistemes
operatius particular, podem fer servir Veracrypt (veracrypt.codeplex.com). Veracrypt és la continuació d’un projecte ara
desaparegut anomenat Truecrypt. Truecrypt és programari lliure i obert que ha
estat auditat com a mínim dues vegades,
i que és raonablement segur de fer servir42. Veracrypt ens permet xifrar discos
durs, particions i crear fitxers-contenidors xifrats. Cada fitxer-contenidor, un
cop muntat, ens permet posar-hi informació que després es guardarà xifrada.
A més, Veracrypt ofereix la possibilitat de
crear el que anomenen «volums ocults»
(hidden volume), on podem guardar informació i negar, de manera plausible,
que la tenim guardada.

en.wikipedia.org/wiki/Cryptography
GREENBERG, A.: This Machine Kills Secrets. Penguin Books, 2012.
41
en.wikipedia.org/wiki/Cryptography#Legal_issues
42
L’informe d’una de les auditories es pot trobar a: opencryptoaudit.org/reports/iSec_Final_Open_Crypto_Audit_Project_TrueCrypt_
Security_Assessment.pdf.
39
40
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D’altra banda, podem xifrar les comunicacions utilitzant l’extensió HTTPS
Everywhere, com ja hem mencionat anteriorment, però també podem utilitzar
una VPN. L’extensió del navegador només serveix per forçar el protocol HTTPS
mentre naveguem per la world wide web.
En canvi, les VPN xifren totes les comunicacions, des de l’ordinador que fem
servir fins al servidor de l’empresa que
ens proveeix del servei. Amb una mica
de coneixement tècnic no és difícil crear
una VPN pròpia, gràcies a OpenVPN (openvpn.net). Podem xifrar el correu electrònic (només el contingut, però, no les
metadades) amb eines com Enigmail,
extensió del gestor de correu electrònic
Mozilla Thunderbird43, i podem fer xats
encriptats amb Cryptocat (crypto.cat).
Aquesta només és una petita llista de
suggeriments. Si voleu més informació
podeu anar a qualsevol cryptoparty que
es faci prop de casa vostra44.
Veiem, doncs, que és decisió nostra què
amaguem i què no. I ningú no pot prohibir el tràfic xifrat a Internet sense prohibir
també el comerç a Internet! Considerant
el volum de negoci que es genera avui en
dia online, és quasi segur que mai ningú
prohibirà el tràfic xifrat de dades per la
xarxa. Possibles casos d’ús del xifrat del
tràfic per a un usuari, en el dia a dia, poden ser la connexió remota amb els ordinadors de la feina o compartir fitxers
via BitTorrent (hi ha països on el tràfic
de dades P2P està penalitzat; si aquest
està xifrat, ningú pot saber quina mena
de tràfic està circulant). També és quasi obligatori fer servir xifrat si ens con-

nectem a Internet des d’un lloc públic,
per exemple un bar, una estació de tren
o un aeroport, perquè evitem que ningú
no pugui saber què hi ha dins del nostre
tràfic, en cas de ser interceptat.
Les filtracions de Snowden van ensenyarnos que, per poderoses que siguin les
agències d’intel·ligència, la criptografia
que utilitzen no és pas diferent de la que
és ja coneguda. No tenen poders màgics45
(al cap i a la fi, les matemàtiques de la
criptografia no són patrimoni de ningú,
només dels que les entenen). Per tant,
quin efecte té l’ús de l’encriptació en la
vigilància massiva a què sabem segur que
estem sotmesos? Senzill de respondre:
«All encrypted communications are
suspect; meaning government agencies can
retain encrypted communications at their
discretion, and keep them for as long as
the controlling agency deems necessary»46.
És prou clar, no? Ara imaginem per un
moment que les cryptoparties arreu
del món són un èxit i tothom acaba
conscienciat com n’és d’important la
privadesa. Per tant, tothom xifraria les
comunicacions, és a dir, les agències
d’intel·ligència haurien de considerar
sospitoses totes les comunicacions, a
nivell mundial. Interceptar i guardar
aquesta informació té un cost, i per gran
que sigui el finançament d’aquestes
agències (només la NSA dels EUA rebrà
quasi 10 bilions -americans- de dòlars el
proper 201747) guardar-ho tot ha de ser
una bona clatellada.
No ho podem negar, el nostre somni és
que tots siguem sospitosos.

www.mozilla.org/ca/thunderbird/
Vegi’s cryptoparty.cat o criptica.org, per mencionar dos dels grups que fan cryptoparties a Catalunya (també cryptoparty.in, si
voleu saber què és una cryptoparty).
45
www.schneier.com/blog/archives/2014/05/the_nsa_is_not_.html
46
www.techrepublic.com/blog/it-security/does-using-encryption-make-you-a-bigger-target-for-the-nsa/
47
www.statista.com/statistics/283545/budget-of-the-us-national-security-agency/
43
44

75

INSTITUT D’ESTUDIS DE LA SEGURETAT

4.7. I ara, vés
i regula això... #LOL
No som utopistes de les xarxes. Ja hem
vist, des del 2011 com a mínim, fracassar
projectes de democràcia ciberinduïda.
Som conscients que tota aquesta infraestructura que nosaltres reivindiquem com
a plataforma de llibertat absoluta pot ser
utilitzada pels estats per crear més repressió i fer realitat el malson orwellià
del 198448. Per això pensem que és tan
important la reflexió sobre les eines que
tenim a la nostra disposició i ser conscients que podem forçar aquestes entitats que pretenen regular i controlar el
reconeixement de com d’inútils són algunes de les seves imposicions. Potser
l’exemple més immediat siguin les prohibicions, per part de la justícia, de fer
servir un o un altre lloc web. A Espanya
està prohibit l’accés a The Pirate Bay. De
debò no ha entrat a The Pirate Bay qui
ha volgut? És molt senzill, només cal fer
servir una VPN.
El mateix disseny original d’Internet
(simplicitat) ha fet que sigui possible
que individus amb prou coneixements
construeixin eines que utilitzin Internet
de maneres noves i innovadores, amb
cost zero per a l’usuari d’aquestes eines
(programari lliure i obert). No han calgut grans despeses, ni grans infraestructures que requereixin la intervenció d’un
govern o gran empresa. Un individu en
una habitació, amb poc més que un ordinador, és capaç de crear innovació de
gran impacte. A més, és molt complicat
controlar la Internet (descentralització),
però ja va ser genialment pensada perquè
fos així. Governs i grans corporacions ho
intenten sense parar, però el fracàs és, de
moment, tot el que han aconseguit.
48
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Els usuaris d’Internet, quasi la
meitat de la població mundial,
tenen la possibilitat de fer i desfer
a la xarxa, gràcies al programari
lliure i obert que tenen a la seva
disposició.
A més, hi ha organitzacions i comunitats d’usuaris que vetllen per crear una
infraestructura addicional que garanteixi
la privadesa i l’anonimat. Alguns exemples són l’Electronic Frontier Foundation
(eff.org) als EUA o la britànica Privacy
International (privacyinternational.org).
Menció especial mereixen les iniciatives per crear xarxes paral·leles en què
l’anonimat i la privadesa estiguin incloses per disseny, per exemple Tor (torproject.org). Això, naturalment, inclou tràfic
xifrat i ocultació de la IP, però n’hi ha
més. Tor és una xarxa construïda a sobre d’Internet, amb serveis ocults (hidden
services) només accessibles des de dins de
la xarxa Tor: botigues, wikis, fòrums, tota
mena de llocs web. Aprendre a utilitzar
la infraestructura que Tor posa al nostre
abast (TorBrowser, un navegador que ens
permet el fàcil accés a la xarxa Tor; Tails,
un sistema operatiu especialment dissenyat per ser immutable i utilitzar Tor, molt
útil per a activistes; Orbot, accés a Tor
des de mòbils Android; Torchat, xat com
a servei dins de Tor, etcètera) ens permet
entrar en un món (mal anomenat deep
web o dark web) online en què l’anonimat
i la privadesa no són opcionals.
Els usuaris d’Internet (recordem la dada,
quasi la meitat de la població mundial)
tenen la possibilitat de fer i desfer a la

MOROZOV, E.: The Net Delusion: The Dark Side of Internet Freedom. Public Affairs, 2012.
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xarxa, gràcies al programari lliure i obert
que tenen a la seva disposició: compartir
informació, xifrar la informació que vulguin mantenir privada, forçar la transparència perquè és senzill treure a la llum els
draps bruts de les institucions corruptes,
parlar d’allò que vulguin amb qui vulguin
i quan vulguin, etcètera. Fixem-nos que
parlem només de la possibilitat de fer-ho,
no de la llibertat de fer-ho. Fer algunes
de les activitats mencionades implica, en
alguns països, un risc molt gran. Tenir la
possibilitat, però no la llibertat, té com a
conseqüència que la desobediència civil
sigui contínuament exercida a Internet.
És clar que es lluita per aconseguir les
llibertats per mitjans legals, però no cal
esperar a tenir èxit. La llibertat es reclama, però sobretot s’exerceix. La xarxa és
nostra.
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5.1. Introducció sobre l’ús de les
tecnologies de la informació i la
comunicació (TIC)
L’ús d’Internet està en constant creixement i va molt lligat a un creixement exponencial en la utilització de les tecnologies de la informació i a un accés més
universal d’Internet per a tota la ciutadania. Catalunya és una de les comunitats
espanyoles en què hi ha un creixement
més elevat de l’ús d’Internet, i això es veu
reflectit en el nombre de denúncies de
delictes comesos a través d’aquest mitjà.
Les empreses i els particulars fan un ús
intensiu de les noves tecnologies i Internet. Aquest fet té un trasllat directament
proporcional al nombre de persones i
empreses víctimes d’accions il·lícites. Les
dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya, l’Idescat, ens mostren:

Equipament a l’habitatge
ordinador
Internet
mòbil
Ús alguna vegada
ordinador
Internet
compres
Ús en els darrers tres mesos
ordinador
Internet
compres

2007

2015

65,5
51,3
92,6

79,4
80,7
96,2

67,3
61,1
26,0

85,8
84,4
55,7

61,2
56,2
18,3

79,5
83,1
38,8

- L’any 2007 les llars que disposaven
d’Internet eren un 51,3%, i l’any 2015,
un 80,7% (taula 1).
- L’any 2007 el nombre de llars que
feien compres a Internet se situava entorn del 26%, i l’any 2015 ja supera el
55% (taula 1).
- En l’àmbit de les empreses amb més de
deu treballadors, hi ha un creixement
similar: a la figura 2 s’observa que l’any
2008 hi havia un 62% d’empreses amb
pàgina web, i l’any 2015 ja se supera
el 83%.
De l’estudi realitzat sobre les dades de la
Divisió de Sistemes d’Informació Policial
del Cos de Mossos d’Esquadra, pel que
fa als fets delictius coneguts en l’àmbit
d’Internet i noves tecnologies, es determina un creixement exponencial de les
denúncies. Durant l’any 2008 es van recollir un total de 658 denúncies; l’any 2009
les denúncies van augmentar a 1.748;

Ordinador
Connexió a Internet
Correu electrònic
Intranet
Pàgina web
Compren per correu
electrònic
Venen per correu
electrònic

2008
99,2
97,9
97,0
26,7
62,8
25,2

2014
99,3
99,1
--83,2
30,8

14,0

20,3

* en percentatges

* en percentatges

Taula 1. Equipament i ús de les noves
tecnologies. Catalunya, 2007 i 2015

Font: Idescat, a partir de l’Enquesta sobre equipament i ús
de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars
de l’INE

Taula 2. Ús de les TIC i começ electrònic.
Empreses de 10 o més ocupats. Catalunya,
2008 i 2014

Font: Idescat, a partir de l’Enquesta sobre equipament i ús
de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars
de l’INE
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l’any 2010 hi va haver un increment fins
a arribar a les 3.020 denúncies; el 2011
van ser un total de 5.404; el 2012 la xifra
dels fets denunciats arribava a 7.995; el
2013, a 8.236; el 2014 hi va haver una
xifra rècord d’11.792, i l’any 2015 ha
tancat amb una xifra de 15.720 denúncies (figura 1).
Aquestes dades són orientatives, però
demostren que el naixement i la ràpida
difusió de les xarxes informàtiques propicien que la cibercriminalitat sigui un dels
àmbits delictius amb un creixement més
ràpid.

Figura 1. Fets coneguts principals àmbit:
Internet Noves Tecnologies

Font: Divisió de Sistemes d’Informació Policial del Cos de Mossos d’Esquadra

5. 2. Delictes a Internet

Al Codi penal no trobem cap referència
al concepte «delicte informàtic». Tot i
així, quan sentim aquesta expressió clarament sabem a què es refereix. Si bé el
Codi penal no té un apartat per al delicte
informàtic, sí que hi trobem referències
clares (missatges de correu electrònic,
fitxers informàtics, electrònics o telemàtics, dades, programes, documents
electrònics, xarxes, sistemes informàtics,
suports informàtics, manipulació informàtica...). Per tant, quan parlem d’un
delicte informàtic ens trobem davant de
diferents articles del Codi penal, com ara
delicte d’estafes, de danys, de descobriment i revelació de secrets, de corrupció
de menors, d’apologia al terrorisme, de
discriminació, etcètera.

Figura 2. Fets coneguts principals àmbit:
Internet Noves Tecnologies

Font: Divisió de Sistemes d’Informació Policial del Cos de Mossos d’Esquadra

Des de fa uns quants anys, Internet ha
deixat de ser només un mitjà de divulgació de coneixements entre persones dels
àmbits universitari i empresarial. Ara Internet és un mitjà tan real, pel nombre
d’usuaris i l’activitat que s’hi duu a terme,
com la vida mateixa, però amb una dificultat molt perillosa: l’activitat criminal
sense control.
Les limitacions de la vida real que tenen els
actors de fets il·lícits, com ara els mitjans
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Figura 3. Delictes contra la llibertat sexual

Font: Divisió de Sistemes d’Informació Policial del Cos de Mossos d’Esquadra
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d’identitat, activitats pedòfiles, estafes comercials i bancàries mitjançant tècniques
com el phishing, la difusió de malware,
la creació de botnets per a diferents fins,
etcètera, constitueixen part d’aquestes
activitats delictives comeses utilitzant
mitjans informàtics.

Figura 4. Delictes i faltes contra el patrimoni

Font: Divisió de Sistemes d’Informació Policial del Cos de Mossos
d’Esquadra
de desplaçament, el personal i els recursos
necessaris per cometre un fet il·lícit, les
fronteres clarament delimitades, els controls administratius d’inspecció i sanció
de les activitats, les proteccions físiques
per evitar els accessos a instal·lacions, les
normatives processals i penals, així com
altres mesures o limitacions, han permès poder controlar la criminalitat, tant
ordinària com organitzada. A Internet,
però, l’activitat criminal té l’avantatge
de no tenir aquestes limitacions físiques
del món real. La rapidesa, l’anonimat,
la comoditat i l’amplitud d’abast que faciliten les noves tecnologies fan que els
delinqüents les aprofitin per dur a terme
diverses activitats delictives, tant tradicionals –aprofitant els nous mitjans–,
com altres noves nascudes dins d’aquest
àmbit. Això, juntament amb una nul·la
legislació internacional i amb dificultats
per aplicar un control administratiu i judicial, fa que actualment hi hagi una situació de risc greu per als ciutadans a Internet. Aquest fet pot afectar directament
el desenvolupament i la potenciació dels
serveis a Internet, com la divulgació de
continguts, el comerç electrònic, la banca
electrònica, els fòrums i les xarxes socials
d’entreteniment, perquè no hi ha una garantia de seguretat pública.
Atacs contra sistemes informàtics, robatori i manipulació de dades, usurpació

L’abast mundial i la ràpida difusió d’aquest
tipus d’activitats ha causat que governs
de tot el món comencin a implementar
en les seves legislacions mesures per
combatre-les i tractar d’evitar i prevenir
els efectes nocius que puguin causar en
els seus ciutadans.
És important esmentar el nou recull que
ha fet el Govern central amb la publicació al BOE, del 12 d’agost del 2106, del
Codi del dret de la ciberseguretat:
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=173_Codigo_de_Derecho__
de_la_Ciberseguridad&modo=1. Aquesta
publicació pretén agrupar tota la legislació
vinculada a la ciberseguretat i la resposta de
l’Estat contra la cibercriminalitat.

5.2.1. Legislació espanyola

La legislació espanyola, durant alguns
anys, ha estat poc adaptada a la vida real
d’Internet i a les necessitats de diferents
sectors de la societat. Encara que en diversos sectors s’han fet reformes àmplies
per a la protecció de les dades de caràcter personal, les vinculades a la propietat
intel·lectual o comerç electrònic, o, fins i
tot, en l’àmbit de la protecció de les infraestructures crítiques, sí que ha estat, fins
als darrers anys, una assignatura pendent una reforma especifica en l’àmbit de
la ciberdelinqüència.
Les legislacions europea i espanyola són
cada vegada més àmplies i especialitzades per àmbits d’afectació. En concret,
caldria esmentar la que té una vinculació
més directa amb la ciberdelinqüència i la
investigació tecnològica:
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La legislació espanyola, durant
alguns anys, ha estat poc
adaptada a la vida real d’Internet
i a les necessitats de diferents
sectors de la societat.
5.2.1.1. Conveni de Budapest
L’inici de la legislació en cibercriminalitat
neix amb el Conveni de cibercriminalitat
de Budapest de l’any 2001, que va ser
signat per Espanya i no va ser ratificat
fins a l’1 d’octubre de l’any 2010.
El Conveni de cibercriminalitat, conegut
també com a Conveni de Budapest, és el
primer tractat internacional que busca
fer front als delictes informàtics i als delictes comesos a través d’Internet.
Aquest Conveni posa la primera pedra
per al desenvolupament posterior de les
legislacions nacionals en els aspectes següents:
- Delictes contra la confidencialitat, la
integritat i la disponibilitat de les dades i els sistemes informàtics: es defineix l’accés il·lícit d’un sistema informàtic, la intercepció il·lícita de dades
informàtiques, la interferència en les
dades (que s’esborrin, es deteriorin,
s’alterin o se suprimeixin dades informàtiques) i la denegació de serveis,
com l’obstaculització greu, deliberadament i il·legítima, del funcionament
d’un sistema informàtic.
- Delictes informàtics vinculats als
fraus informàtics: defineix els fraus que
comportin l’alteració, l’esborrament
o la supressió de dades informàtiques
que doni lloc a dades no autèntiques,
amb la intenció que siguin tingudes en
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compte o utilitzades a efectes legals,
o els actes deliberats i il·legítims que
causin un perjudici patrimonial a una
tercera persona.
- Delictes relacionats amb el contingut,
com els delictes relacionats amb la pornografia infantil o els relacionats amb
infraccions de la propietat intel·lectual
i dels drets afins.
5.2.1.2. Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la
informació i de comerç electrònic
(LSSI)
La Llei 34/2002 té per objecte la regulació del règim jurídic dels serveis de la
societat de la informació i de la contractació per via electrònica, pel que fa a les
obligacions dels prestadors de serveis,
inclosos els que actuen com a intermediaris en la transmissió de continguts per
les xarxes de telecomunicacions, les comunicacions comercials per via electrònica, la informació prèvia i posterior a la
celebració de contractes electrònics, les
condicions relatives a la seva validesa i
eficàcia i el règim sancionador aplicable
als prestadors de serveis de la societat de
la informació.
5.2.1.3. Llei 25/2007, de 18
d’octubre, de conservació de dades relatives a les comunicacions
i a les xarxes públiques de comunicacions
Mitjançant aquesta Llei es trasllada la
Directiva 2006/24/CE, de 15 de març,
del Parlament Europeu, i es deroguen
els articles 12, 38.2.c i d i 38.3.a de la
Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de
la societat de la informació i de comerç
electrònic.
Cal ressaltar d’aquesta Llei aspectes que
milloren la investigació tecnològica. En
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concret, l’article 3 especifica quines dades hauran de conservar els operadors
i l’article 5 estableix que l’obligació de
conservació de dades imposada cessa als
dotze mesos computats des de la data
en què s’hagi produït la comunicació.
Reglamentàriament, prèvia consulta als
operadors, es podrà ampliar o reduir el
termini de conservació per a determinades dades o una categoria de dades fins
a un màxim de dos anys o un mínim de
sis mesos, prenent en consideració el cost
de l’emmagatzematge i la conservació de
les dades, així com el seu interès per a les
finalitats d’investigació, detecció i enjudiciament d’un delicte greu, prèvia consulta als operadors.

es pugui acreditar que l’obtenció de les
dades és necessària per a la prevenció
d’un perill real i greu per a la seguretat
pública o per a la repressió d’infraccions
penals, i que siguin absolutament necessàries per a les finalitats d’una investigació concreta.

5.2.1.4. Llei orgànica 4/2015, de
30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana

- Coaccions (stalking): article 172 del
Codi penal.
- Pornografia infantil: articles 187 a
189 del Codi penal.
- Atacs que es produeixen contra el dret
a la intimitat: articles 197 (important
197bis i 197ter) a 201 del Codi penal.
- Infraccions a la propietat intel·lectual
a través de la protecció dels drets
d’autor: articles 270 a 272 del Codi
penal.
- Sabotatges informàtics: article 264
del Codi penal.
- Fraus informàtics: article 248 del
Codi penal.

Aquesta Llei té aspectes innovadors i, en
concret, en l’àmbit que ens ocupa aporta
la capacitat de l’Administració de protegir un aspecte de preocupació a Internet. Així doncs, la Llei permet perseguir
accions consistents en l’ús no autoritzat
d’imatges o dades personals o professionals d’autoritats o membres de les forces
i cossos de seguretat que pugui posar en
perill la seguretat personal o familiar dels
agents, de les instal·lacions protegides, o
pugui posar en risc l’èxit d’una operació,
amb respecte al dret fonamental a la informació.
5.2.1.5. Llei orgànica 15/1999, de
13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal
Entre altres aspectes, aporta a la investigació tecnològica l’article 22.2, que permet a la policia demanar dades de registres que no estiguin sotmeses al secret de
les comunicacions. Així doncs, els membres de la policia judicial poden obtenir i
tractar les dades requerides, sempre que

5.2.1.6. Llei orgànica 10/1995,
23 de novembre, del Codi penal
espanyol, modificada per la Llei
orgànica 1/2015, de 30 de març,
acompanyada de la Llei orgànica
2/2015, publicades al BOE el 31
de març de 2015
Delictes d’especial interès que es recullen:

En la modificació del Codi penal
s’incorporen aspectes fonamentals que
ajuden a perseguir modalitats delictives
i a millorar l’eficàcia en d’altres, en concret:
- Edat de consentiment sexual als setze:
per millorar la protecció dels menors,
sobretot en la lluita contra la prostitució infantil, la norma determina que
realitzar actes de caràcter sexual amb
menors de setze anys es considera un
fet delictiu, llevat que es tracti de relacions consentides amb una persona
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propera al menor per edat i grau de
desenvolupament o maduresa.
- Compartir vídeos íntims sense permís
a la xarxa és delicte, encara que la gravació s’hagi fet amb el consentiment de
la víctima: els casos en què es difonguin vídeos eròtics d’una persona contra la seva voluntat tindran una pena
de presó de tres mesos a un any.
- Pornografia infantil: augmenten les
penes per a la prostitució de menors
o incapaços, i es castigarà qui contacti amb un adolescent, menor de setze
anys, a través de les noves tecnologies
per intentar que faciliti imatges pornogràfiques.
- Nou delicte d’assetjament, aguait o
fustigació (stalking) mitjançant trucades telefòniques contínues, seguiments
o qualsevol altra fórmula que pugui
lesionar greument la llibertat i el sentiment de seguretat de la víctima, tot i
que no es produeixi violència.
- L’accés no autoritzat a sistemes informàtics i intercepció de les transmissions
no públiques de dades informàtiques,
fins i tot les emissions electromagnètiques dels sistemes informàtics.
- Es persegueixen les persones que produeixin, adquireixin, importin o lliurin
a tercers dades d’accés (usuaris i contrasenyes) o programari desenvolupat o adaptat bàsicament per cometre
qualsevol dels delictes esmentats.
- Major protecció per a la propietat
intel·lectual (articles 270, 271 i 274
del Codi penal): s’incorpora com a conducta típica explotar econòmicament o
de qualsevol altra manera una obra o
prestació protegida sense l’autorització
dels titulars dels drets de la propietat
intel·lectual, i se substitueix, a més,
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l’element subjectiu «ànim de lucre» pel
d’«ànim d’obtenir un benefici econòmic
directe o indirecte».
5.2.1.7. Llei orgànica d’enjudiciament criminal, modificada per la
Llei 41/2015, de 5 d’octubre, de modificació de la Llei d’enjudiciament
criminal per a l’agilitació de la
justícia penal i l’enfortiment de
les garanties processals, i per
la Llei orgànica 13/2015, de 5
d’octubre, de modificació de la Llei
d’enjudiciament criminal per a
l’enfortiment de les garanties processals i la regulació de les mesures d’investigació tecnològica
- Agent encobert: creació específica de
l’agent informàtic encobert que requereix autorització judicial per actuar en
canals tancats de comunicació i que,
alhora, requereix una autorització especial per intercanviar o enviar arxius
il·lícits per raó del seu contingut en el
decurs d’una investigació.
- Registre d’emmagatzematge massiu
d’informació: anàlisi en calent d’un ordinador en una entrada i perquisició
amb autorització judicial prèvia.
- Registres remots sobre equips informàtics (programari espia o troià informàtic): en el cas que es tinguin raons
fundades per considerar que les dades
buscades estan emmagatzemades en
un altre sistema informàtic que estigui
en remot.

5.3. Resposta policial

La història de la creació, dins del Cos de
Mossos d’Esquadra, d’una unitat encarregada de donar resposta a la cibercriminalitat sempre ha anat molt lligada a
l’evolució d’Internet i, de manera similar,
a la història d’unitats homònimes de les
forces i cossos de seguretat de l’Estat.
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Cap als anys noranta, van desembarcar
les pàgines World Wide Web i l’autèntica
expansió, comercialització i privatització
d’Internet. Cal fer memòria que, en aquella època, entre l’any 1997 i 2001, van
aparèixer Yahoo, eBay, Amazon, Hotmail,
PayPal, Napster, Google Search, etcètera.
Això va permetre que les llars de tot el
món poguessin accedir a continguts que
fins en aquell moment mai no podien haver imaginat.
Aquella nova tecnologia va donar lloc a
la gestació de noves empreses que avui
coneixem i a nous serveis amb els quals
avui tractem amb absoluta normalitat des
del punt de vist d’un usuari domèstic; serveis com accés remot a màquines (SSH,
Telnet), transferència d’arxius (FTP),
correus electrònics (SMTP), missatgeria
instantània (MSN Messenger, ICQ, IRC),
intercanvi d’arxius (P2P)...
L’any 1997, el Cos de Mossos d’Esquadra
va assignar un grup de mossos i comandaments a tasques de suport policial especialitzat en les necessitats d’investigació
criminal de l’organització policial. Els
nous reptes tecnològics i d’Internet van
fer que es creés el Grup de Delictes en
Tecnologies de la Informació.
Aquest Grup, que va anar guanyant entitat dins del Cos de Mossos d’Esquadra,
va passar a ser una unitat que tenia dos
grups clarament diferenciats per les seves tasques: un grup encarregat de la
investigació criminal dels delictes i un
altre dedicat a l’anàlisi forense dels dispositius o el material informàtic intervingut en les investigacions del cos. El
grup de laboratori era l’encarregat de fer
informes pericials de les evidències digitals i defensar-los en els judicis. El perfils dels seus components eren agents i
facultatius –enginyers informàtics o de

A Mossos d’Esquadra
trobem grups que tracten
de manera especialitzada la
ciberdelinqüència infantil, la
ciberdelinqüència digital i la
ciberdelinqüència patrimonial.
telecomunicacions– del Cos de Mossos
d’Esquadra. L’estructura d’aquest Grup va
anar creixent a mesura que el cos anava
intervenint més material informàtic.
L’any 2006, amb les noves instal·lacions
del cos al Complex Central de Sabadell,
es va establir la unitat amb una especialització en la investigació criminal de
la ciberdelinqüència. En aquella època,
l’organització policial va potenciar els
dos grups en una nova reorganització i
va donar lloc a la Unitat Central de Delictes Informàtics, que depenia de la Divisió
d’Investigació Criminal, i a la Unitat Central d’Informàtica Forense, que depenia
de la Divisió de Policia Científica.
És, doncs, per donar una millor resposta a la constant evolució i especialització de la delinqüència a Internet que
la Unitat especialitza els seus equips
d’investigadors. El resultat és la creació
de grups que tracten de manera especialitzada la ciberdelinqüència infantil, la
ciberdelinqüència digital i la ciberdelinqüència patrimonial.
La resta de fets continuen tenint una resposta policial, però aquesta es fa des de
serveis policials menys especialitzats i
igual d’efectius.
El Grup de Ciberdelinqüència Infantil investiga tots els delictes greus que afecten
la llibertat sexual dels menors d’edat:

89

INSTITUT D’ESTUDIS DE LA SEGURETAT

- Producció i difusió de material de
pornografia infantil i/o d’abusos a menors d’edat a través d’Internet.
- Usuaris d’Internet que assetgen menors d’edat per produir imatges sexuals
o per mantenir-hi relacions sexuals
(child-groomming i sexting).
- Altres fenòmens futurs que utilitzin
els menors d’edat per produir imatges
de caràcter sexual a Internet.
El Grup de Ciberdelinqüència Digital
s’encarrega dels delictes comesos per
atacs informàtics amb conseqüències
greus:
- Atacs informàtics, intrusions a servidors i sostracció de dades, amb conseqüències greus, que afectin xarxes
informàtiques d’ens públics catalans
(Generalitat, universitats públiques,
ajuntaments, consells comarcals, etcètera) o empreses i/o particulars.
- Atacs a infraestructures crítiques que
puguin afectar el Govern de Catalunya
i/o la seva població.
El Grup de Ciberdelinqüència Patrimonial
s’encarrega de la investigació per delictes
greus d’estafes a Internet:
- Fraus que afectin la seguretat de la
banca electrònica i el comerç digital,
mitjançant
enginys
informàtics
altament especialitzats (xarxes TOR,
botnets i similars).
- Suport a la investigació de fraus
d’altres unitats del Cos de Mossos
d’Esquadra.

Les xarxes socials continuen sent
un motor d’increment d’usuaris i
també de víctimes de delictes.
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5.4. Àmbits específics
5.4.1. Ciberdelinqüència infantil
És un fenomen delinqüencial que va molt
lligat a l’evolució de l’ús de les tecnologies
i les xarxes socials amb els menors d’edat.
Hi ha un creixement constant de la quantitat de denúncies en aquest àmbit i amb
una diversificació de plataformes i tecnologies mitjançant les quals els menors
d’edat són víctimes. El perill d’aquestes
víctimes són qualsevol tipologia delictiva
específica d’Internet (com el grooming,
el ciberbullying, el sexting, el phishing, la
usurpació d’identitat, l’stalking...).
Les xarxes socials continuen sent un motor d’increment d’usuaris i també de víctimes de delictes. Els més habituals són
els delictes d’usurpació de la identitat,
les amenaces, la revelació de secrets que
afecten la intimitat, l’assetjament de menors i l’assetjament entre escolars.
Les xarxes de distribució de continguts a
través de la xarxa P2P està perdent el seu
pes com a eina de descàrrega de continguts entre usuaris i el pes s’està dirigint
en gran mesura a sistemes de descàrrega
directa, els sistemes que han existit o continuen existint, com ara Mediafire, Megaupload, Rapidshare, GigaSize, Letitbit,
Uploading, Depositfiles, Netload, Hotfile,
File Dropper, YouSendIt, Turboupload,
4shared, FileFactory, Megashare, Badongo o Filefront. Aquests sistemes han
potenciat l’ús d’Internet i la comissió de
delictes contra la propietat intel·lectual o
delictes relacionats amb la distribució de
pornografia infantil.
Malgrat que és un tipus delictiu que
està en augment, cada vegada més els
autors prenen mesures de seguretat per
gaudir de total impunitat a l’hora de
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Els darrers anys s’ha detectat un
augment d’estafes en el lloguer
de pisos inexistents, aprofitant
l’atracció turística de la ciutat de
Barcelona.
cometre’l. Un dels sistemes més utilitzat
per l’autoria d’aquest tipus delictiu per
mantenir l’anonimat és l’ús de TOR (The
Onion Router), que consisteix en un sistema d’encaminament (RIP) anomenat
onion routing, que permet la comunicació a través d’Internet de forma anònima.
TOR incorpora un canal de comunicació
anònim i dissenyat per ser resistent a
atacs d’anàlisi de tràfic. Per tant, utilitzar
aquest sistema permet fer una connexió
a un equip sense que aquest o cap altre
tingui possibilitat de conèixer el número
IP d’origen de la connexió.

5.4.2. Ciberdelinqüència patrimonial
- Compra i venda de productes de segona mà i serveis online.
Són força coneguts els portals web
que fan de mitjancers o anunciants en
la venda de productes de segona mà.
Els últims anys, aquests portals han estat l’objectiu de grups de delinqüents
organitzats (i també comuns) per cometre estafes en la compra i venda de
productes.
El modus operandi d’aquests grups consisteix en la publicació d’un anunci d’un
producte que es posa a la venda per un
preu atractiu. Un cop l’autor rep respostes de possibles víctimes, els proposa la
forma de pagament que més els convingui (transferència bancària, tramesa mitjançant agències d’enviament de diners
del tipus Western Union o MoneyGram,
principalment). Un cop la víctima ha

fet el pagament, el venedor desapareix (només hi ha una adreça de correu
electrònic de contacte o un telèfon de
targeta o de veu sobre IP que es desconnecta) i la víctima no rep el producte
desitjat. Aquesta modalitat d’estafa es
produeix en la venda d’electrònica de
consum (ordinadors portàtils, consoles, videojocs, aparells MP3, càmeres de
foto i vídeo, etcètera), electrodomèstics,
mobles antics i vehicles.
Els darrers anys s’ha detectat un augment d’estafes en el lloguer de pisos
inexistents, aprofitant l’atracció turística de la ciutat de Barcelona. Les víctimes d’aquest tipus d’estafes són, fonamentalment, estrangers que cerquen
un pis o apartament en zones turístiques del nostre territori. Darrerament,
però, per les circumstàncies del mercat
de l’habitatge, s’han produït alguns casos de catalans i catalanes que també
han estat víctimes d’aquestes estafes.
Un altre cas molt específic és el carring,
una estafa que consisteix en la venda de
vehicles que no existeixen mitjançant
anuncis publicats a pàgines web de
compra i venda de productes de segona
mà populars, com ara Segundamano.
es, Autoscout24.es, Ymotor.es, etcètera.
Aquest tipus d’estafa també rep el nom
de phishing-car o fals escrow.
El fet característic d’aquestes estafes és
que són molt elaborades. Per dur-les a
terme, cal que l’autor posi un anunci
per captar víctimes i que després elabori una pàgina falsa per donar credibilitat a la seva història, provocar l’error
en la víctima i aconseguir que faci la
transferència dels diners.
La investigació d’aquest tipus de fets
es veu dificultada per la manca de cooperació internacional d’alguns països
(el Regne Unit i Romania, per posar-ne
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dos exemples) i per les dificultats que
impliquen les diferents jurisdiccions
involucrades. Al tractar-se de fets amb
imports poc importants, els països i les
autoritats afectades no s’hi impliquen
de manera suficient.
- Càrrecs fraudulents.
Des de l’aparició del comerç electrònic,
s’han rebut denúncies de càrrecs fraudulents a les targetes de crèdit per a
l’adquisició de béns i serveis diversos.
Aquests fets consisteixen a facilitar el
número de targeta de crèdit, el CVV2
i les dades personals del titular al comerç electrònic per abonar el servei o
producte. Si bé és cert que l’aparició de
les targetes virtuals, els mitjans de pagament segur (sistemes d’encriptació
i codificació) i els certificats digitals
d’identificació cada cop més dificulten
aquests fets, el seu ús encara no està
del tot estès i hi ha errors i escletxes
que els delinqüents aprofiten per sostreure les dades de pagament.
En aquest àmbit, resulta evident que
cal una major cooperació de les entitats de crèdit (serveis de mitjans de
pagament online) amb les autoritats
policials i civils per adoptar mesures
conjuntes de prevenció i lluita contra
aquest tipus de frau.
El nombre de càrrecs fraudulents a targetes de crèdit (per compres a Internet)
continua estable en relació amb altres
anys. En aquest sentit, es manté la tendència estacional per tipus de càrrecs i
continua sent diversa la destinació dels
pagaments. Tot i això, s’ha detectat un
cert augment de casos de càrrecs fraudulents destinats a pagar serveis de jocs
online (WoW, SIMS, Rune, Facebook…).
Cal dir que el frau en aquest àmbit, tot
i mantenir-se, és el més massiu i el que
queda més impune.
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Una tendència que s’està
detectant en els darrers anys són
els fraus als mons virtuals i als
jocs en xarxa.
- Estafes a les subhastes online.
Els ciutadans que utilitzen els coneguts
portals de subhastes online de productes de primera i segona mà també han
estat el blanc de tota mena d’estafes.
Les estafes dins d’aquest àmbit poden
anar de la més senzilla a la més sofisticada. Els casos més sofisticats impliquen la usurpació d’identitat i la sostracció de comptes d’usuari i de correu
electrònic per oferir uns productes que
després no arriben a la persona que ha
guanyat la subhasta. Els estafadors utilitzen tota mena d’estratègies per evitar que les seves víctimes no utilitzin
els mitjans de pagament segurs, amb la
qual cosa eviten que el frau sigui descobert abans d’hora.
- Els mons virtuals i els jocs en xarxa.
Una tendència que s’està detectant en
els darrers anys són els fraus als mons
virtuals i als jocs en xarxa. L’exemple
més indicatiu que els mons virtuals
tenen un potencial d’enriquiment és
el cas d’Anshe Chung (identitat controlada per Ailin Graef), el primer milionari del conegut Second Life. Aquest
personatge va muntar la primera immobiliària d’aquest espai virtual que
controlava un total de 36 quilòmetres
quadrats, diferents botigues de marques digitals i com a inversor en diferents companyies d’aquest món virtual.
Evidentment, el valor en diners virtuals
(Linden dòlars) podria ser transformat
en diners reals a partir del moment en
què una companyia estigués disposada
a pagar per algun d’aquests espais virtuals.
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Els jocs en xarxa, com World of Warcraft,
generen moltes possibilitats de negoci,
tant legals com il·legals. La sostracció i
venda de comptes d’usuari s’ha convertit en una cosa habitual pel valor que
es dóna a l’antiguitat i al grau dels personatges que es creen en aquests jocs.
Com a exemple, recentment els laboratoris Panda (antivirus) han detectat
que a una coneguda pàgina de subhastes d’Internet (eBay) s’havien posat a
la venda quatre comptes de jugador
del joc World of Warrant, valorats en
uns 27.000 dòlars.
Resulta evident que hi ha un mercat
potencial que diferents grups delictius
estan intentant aprofitar per tots els
mitjans.
A dia d’avui, amb la informació recollida, s’observen noves tendències en la
comissió de fets delictius en l’àmbit de
la ciberdelinqüència patrimonial, amb
el benentès que les estafes són modalitats delictives en què s’utilitzen les TIC
com un simple mitjà per aconseguir un
objectiu. No només es poden descriure noves formes d’utilització de les TIC
per elaborar enganys i obtenir dades
(per exemple, claus d’accés) de les víctimes, també s’han detectat noves formes d’obtenir els diners.

Es poden adquirir paquets
complets (Phishing Packs) que
inclouen: programes de gestió,
propagació de troians bancaris,
creació de pàgines de bancs
falses i difusió de spam per
infectar o captar víctimes.

- Phishing.
El phishing continua sent el tipus
d’estafa amb més resolució primària
(identificació de cooperadors necessaris, receptors dels diners) de totes les
estafes investigades.
La manera d’obtenir els diners
no ha sofert massa canvis. S’ha
professionalitzat la creació de pàgines
que simulen empreses legals (Recruiting
Schemes), que ofereixen feines de gestió
de capitals a través d’Internet i que es
dediquen a la captació o reclutament
de «recaptadors» o «mules». És a
dir, d’una banda, s’ofereix feina a
persones perquè transmetin els diners
estafats mitjançant Western Union o
MoneyGram a l’estranger (Ucraïna,
Federació Russa, Romania o el Regne
Unit) i, d’altra banda, hi ha grups
organitzats que actuen a nivell local i
disposen de documentació falsificada,
amb la qual obren comptes corrents i
extreuen ells mateixos els diners en un
o dos dies.
Actualment, els grups ja poden adquirir paquets complets (Phishing Packs)
que inclouen: programes de gestió,
propagació de troians bancaris, creació de pàgines de bancs falses i difusió
de spam per infectar o captar víctimes.
Això els permet accedir de forma més
fàcil a la tecnologia i portar a terme els
fraus de phishing.
L’actuació d’aquests grups es fa en
cèl·lules independents que es mouen
molt, i molt ràpid, per tot l’Estat
espanyol (fins i tot fora de l’Estat), i
dificulten les tasques de seguiment i
connexió de fets de la policia.
Sigui com sigui, s’ha detectat una certa tendència a modificar els patrons
d’obtenció de diners per part dels autors. Cada cop s’utilitzen menys «mu-
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les» i es tendeix a fer servir identitats
falses per obrir comptes i retirar els
diners en caixers automàtics. D’altra
banda, s’ha vist que apareixen noves
modalitats d’obtenció de diners via
HalCash, u-Kash o Liq-pay. Aquests
sistemes no necessiten la intervenció
física de cap persona real, i es poden
fer servir identitats falses, mòbils de
prepagament i adreces de correu electrònic falses. Els diners es poden treure
de caixers automàtics amb un simple
codi enviat per l’entitat via SMS, o bé
anar a un locutori i retirar els diners
sense risc. Alguna de les empreses que
gestiona aquest tipus de transmissió de
diners està ubicada fora d’Europa, fet
que dificulta l’obtenció d’informació
sobre la persona que els ha recollit.
- Mailers.
Aquesta nova modalitat delictiva preocupa el sector empresarial i està
desterrant el phishing. Aquesta estafa
consisteix a enganyar els gestors de
patrimoni o les entitats bancàries, en
tots els casos documentats, usurpant el
compte de correu electrònic dels titulars i trametent documents d’ordre de
transferència falsificats que són força
semblants, si no idèntics, als utilitzats
en ocasions anteriors.
Es tracta d’un fenomen nou que en el
darrer any ha afectat força empreses i
per imports força elevats, ja que les víctimes del frau acostumen a ser comptes
corrents amb alt volum de liquiditat, ja
sigui de persones físiques o d’empreses.
Atès que l’augment de fets denunciats
d’aquesta tipologia s’ha produït al mateix temps que la disminució de fets realitzats mitjançant el phishing bancari, es
pot entreveure que al darrere hi ha els
mateixos grups organitzats o grups criminals que s’adapten a les mesures de
seguretat (antiphishing) i preventives
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que ha desenvolupat en els darrers anys
el sector de la banca electrònica.

5.4.3. Ciberdelinqüència lògica: danys,
intrusions digitals i revelació de secrets
d’empresa
El nombre de delictes comesos contra els
sistemes informàtics està en creixement
constant. Aquests delictes es tradueixen
en fets que, cada vegada més, pertorben
la vida i les llibertats de la ciutadania.
En molts casos aquesta tipologia de fets
ha estat producte de la conjuntura social (moviments de protesta, vandalisme
digital...), i en d’altres es tracta d’actes
delictius deliberats i orientats a una finalitat econòmica (danys per venjança o
competència, extorsió...).
Els fenòmens que més es troben són:
- Modificació de les pàgines web
d’empreses, de mitjans de comunicació, de l’Administració o de particulars
a Internet. És el que es coneix com a
defacement.
- Peticions massives a sistemes informàtics de serveis online. Aquesta allau
de peticions fa que els recursos destinats a donar els serveis a Internet es

Les particularitats pròpies de
Catalunya són el fort creixement
de l’espionatge empresarial
motivat per un teixit industrial
en profunds canvis i les pròpies
d’atacs per motius ideològics, per
la situació actual de consulta per
la independència.
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sobrecarreguin i, conseqüentment, caigui el servei. És el que es coneix com a
«denegació de serveis».
- Xifratge de les dades contingudes en
sistemes informàtics d’empreses com,
per exemple, comptabilitat, clients,
proveïdors, correus electrònics, imatges, vídeos, etcètera. Posteriorment,
s’exigeix a la víctima un pagament, actualment en bitcoins, per poder obtenir la clau privada i poder recuperar el
contingut xifrat.
- Espionatge empresarial: accés als sistemes informàtics de la direcció d’una
empresa o dels seus treballadors per
obtenir-ne informació privilegiada.
La ciberdelinqüència a Catalunya és
molt similar de la de la resta de l’Estat
espanyol, però amb particularitats
molt pròpies. L’evolució d’aquesta
delinqüència és molt significativa pel que
fa al creixement de les denúncies, pel
nombre d’afectats, per la complexitat en
la modalitat de comissió del delicte i per
la popularització de les eines de comissió
d’aquest. Les particularitats pròpies
de Catalunya són el fort creixement de
l’espionatge empresarial motivat per
un teixit industrial en profunds canvis
(menys consumidors i més pressió en
les vendes, conflictes sindicals arran de
regulació de llocs de treballs, conflictes
de direcció en empreses familiars...) i
les pròpies d’atacs per motius ideològics,

Cada vegada més, els delictes
comuns tenen actuacions
mirall a Internet, on, per la seva
capacitat d’accés a informació i
amplificació del fet, perjudiquen
amb més força la víctima.

per la situació actual de consulta per la
independència.

5.4.4. Ciberdelinqüència comuna cap a
les persones

Encara que no es tracta d’una delinqüència especialitzada dins de la cibercriminalitat, és una delinqüència que
afecta seriosament la vida de les persones. Cada vegada més, els delictes comuns estan tenint actuacions mirall en el
món d’Internet, on, per la seva capacitat
d’accés a informació i amplificació del fet,
perjudiquen amb més força la víctima i la
situen, d’una manera mai vista abans, en
un paper molt degradant.
Dels fets més comuns voldria exposar
aquells que cada vegada creixen més i
que generen més preocupació:
- Violència de gènere: accés a les xarxes socials de la víctima per accedir i
controlar-ne la vida, accés als correus
electrònics o usurpació de la seva identitat per vexar-la a Internet.
- Sextorsió: persones que, mitjançant
un procés de desinhibició, acaben obtenint imatges sexuals de la víctima i
posteriorment les utilitzen per coaccionar-la i extorsionar-la perquè acabi
fent pagaments. Aquest fet pot afectar
la vida personal de la víctima i, posteriorment, la vida professional.
- Incitació a l’odi i a la discriminació de
grups socials per raons de sexe, orientació sexual, ètnia, religió, etcètera:
les xarxes socials amplifiquen els pensaments d’una persona i provoquen la
publicació de missatges que atempten
contra l’honor i la dignitat de les persones. Això provoca efectes secundaris
molt preocupants, com intents de suïcidi, ciberbullying, fracàs escolar, radicalització terrorista, etcètera.
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- Publicació de vídeos/imatges de caire
sexual sense autorització de la persona
que hi apareix.
- Pàgines amb continguts nocius però
no delictius: encara que no sigui un fenomen de persecució policial, es té en
compte en la prevenció. Les imatges de
proanorèxia, probulímia, actes violents
en què decapiten persones, simulació
de maltractament de persones o animals, etcètera.

5.5. Dificultats en la investigació
Totes aquestes modalitats delictives tenen en comú que el mitjà utilitzat és Internet. Aquest sistema de comunicació
que, entre altres coses, permet el comerç
electrònic en totes les modalitats abans
descrites, fa que les dificultats siguin les
mateixes. De manera esquemàtica, exposaré les dificultats amb què es troba la
Unitat Central de Delictes Informàtics
del Cos de Mossos d’Esquadra i qualsevol unitat que es dediqui a la investigació
d’aquesta mena de delictes:
- Burocratització de la investigació.
Les investigacions tecnològiques tenen
una durada superior a la mitjana, ja
que hi ha una elevada burocratització
en la petició de dades.
Les empreses que ofereixen els serveis
de comerç electrònic són les que disposen de la informació relativa a la
compra efectuada a Internet. Aquesta
informació està emmagatzemada en
servidors de l’empresa, que exigeix, en
la gran majoria dels casos, un manament judicial per facilitar-la. Aquest
fet, que es podria resoldre a priori, per
ser facilitats al client estafat o per fer
una interpretació més ajustada de la
Llei de protecció de dades, marca la investigació des de l’inici.
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La denúncia es posa en coneixement
de l’autoritat competent dins del partit
judicial corresponent que, després del
procés de repartiment intern i de valorar si accepta aquesta causa o s’inhibeix
a un altre partit judicial, atorga els primer manaments judicials. Aquest procés pot esdevenir lent i, en els casos
d’una organització criminal i un nombre elevat de víctimes, pot acabar que
la investigació sigui molt complexa.
La primera petició de dades serveix
perquè l’empresa faciliti les dades relatives al comerç fraudulent que és
denunciat. Aquestes dades, entre el
procés de tramesa del manament judicial i la rebuda d’aquesta resposta,
poden començar-se a analitzar passat
un temps superior a un mes. Aquest fet
s’agreuja quan l’empresa està ubicada
a l’estranger i dilata la seva resposta o
perquè exigeix sol·licitar aquestes dades a través d’una comissió rogatòria
internacional.
Aquest primer pas, després de
l’anàlisi de la informació, porta a
sol·licitar nous manaments judicials
per sol·licitar a altres companyies,
nacionals o estrangeres, noves dades
per a la investigació (dades de titular
associades a connexions IP, titular de
telèfons, adreces de correu electrònic
a altres companyies nacionals, dades
bancàries a entitats bancàries, etcètera).
D’aquestes noves respostes s’ha de fer
una anàlisi que es pot allargar diverses
setmanes, atès que ens podem trobar
que es tracti de milers de línies de codi
informàtic corresponent a un sistema
informàtic atacat.
Per tant, aquesta dificultat en la burocratització judicial i en el tractament
d’un nombre elevat de dades, fa que
les investigacions tecnològiques, siguin
per una estafa de poc valor econòmic o
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per una gran estafa, s’allarguin excessivament fins al punt que les noves dades
que es demanin ja estiguin esborrades.
- Caducitat de les dades electròniques.
Una altra dificultat afegida és la limitació temporal en l’emmagatzematge de
dades relatives a les comunicacions.
A Espanya, arran de l’última modificació legislativa, corresponent a la
Llei 25/2007, de 18 d’octubre, sobre
la conservació de dades relatives a les
comunicacions electròniques i a les
xarxes públiques de comunicacions, es
van establir els sis mesos com a termini
mínim per conservar aquestes dades.
Això millorava notablement el problema existent anteriorment, ja que no hi
havia un mínim per guardar aquestes
dades.
No obstant això, aquest fet preocupa
quan es tracta de demanar dades a
proveïdors o empreses dedicades al comerç electrònic ubicades a l’estranger i
la denúncia es presenta en una comissaria del Cos de Mossos d’Esquadra.
Aquestes empreses s’acullen a la legislació del país on tenen els servidors
que emmagatzemen les dades relatives
a aquest comerç electrònic. Aquestes
dades, per tant, no estan subjectes a
aquest mínim de sis mesos i ens podem
trobar que no es guardin més de tres
hores, per exemple.
- Dificultats tècniques de la xarxa
d’Internet: paradisos informàtics i
botnets.
Paradisos informàtics:
El cas de la creació de comerços online que venen productes il·legals o sense recepta mèdica (medicaments com
Acomplia, Viagra…) resulta paradigmàtic i exemplifica la situació actual
del comerç electrònic fraudulent. La

Les unitats especialitzades
han d’estar equipades amb
tecnologies d’alt nivell i formades
en coneixements informàtics,
fet que encareix molt aquestes
investigacions.
constitució d’empreses a paradisos fiscals ha evolucionat cap a la creació de
pàgines web de comerç electrònic ubicades a paradisos informàtics –com ara
les illes Virgin Gorda, al Carib, les illes
de Guernsey, al canal de la Mànega, o
Tokelau, al Pacífic–, que dificulten les
investigacions policials.
Botnets:
Els programaris maliciosos, troians i
rootkits, que controlen els ordinadors
sense que l’usuari se n’adoni, han permès que diferents grups delictius ho
enfoquin per a la creació de xarxes
d’ordinadors segrestats o zombis amb
l’objectiu d’utilitzar-los com un exèrcit
per poder trametre correus de spam, fer
fraus massius i efectuar atacs cibernètics contra empreses o infraestructures
de determinats països. Aquestes xarxes
d’ordinadors segrestats s’anomenen
«botnets». Interpol i Europol han considerat que la propera amenaça a la seguretat a tenir en compte per al segle
XXI són les botnets.
- Canals internacionals de cooperació.
La cooperació internacional en aquest
àmbit és una peça clau, no només per
al comerç electrònic, sinó per a altres
delictes patrimonials, com el phishing
o els delictes contra les persones, o la
pornografia infantil.
Aquesta cooperació és indispensable
per salvar la dilatació de petició de da-
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des a través de comissions rogatòries
internacionals o la petició de dades a
empreses que només les faciliten a les
autoritats del seu país.
En aquest sentit, la petició de dades cal
que es faci en el menor temps possible
ja que el perill d’esborrar-les és present. Els canals actuals establerts són
lents i en moltes ocasions ineficaços,
principalment per la burocratització
administrativa. Les institucions judicials internacionals i les existents policials, com Europol o Interpol, poden
arribar a no donar la resposta desitjada
en casos en què la immediatesa i l’assegurament de la prova s’exigeix.
- Capacitat tècnica i formativa.
És evident que darrere d’aquests fets hi
ha el crim organitzat, que utilitza recursos tècnics molt perfeccionats que,
en molts casos, superen les capacitats
de la policia. Això fa que les unitats especialitzades hagin d’estar equipades
amb tecnologies d’alt nivell i formades
en coneixements informàtics, fet que
encareix molt aquestes investigacions.

5.6. Conclusions

El cibercrim ha arribat, ha crescut i s’ha
instal·lat en el nostre dia a Internet.
L’acceptació que en algun moment es
pot ser víctima d’un ciberdelicte a Internet és una realitat. El creixement de les
denúncies és un reflex de la consciència
del problema i de la voluntat que l’acte
de la denúncia sigui un acte de desig
d’increment dels esforços de les administracions per fer front a tots els aspectes
de la cibercriminalitat: prevenció, persecució dels actes dolosos i reparació dels
danys personals provocats.
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La inversió en recursos per fer
front al cibercrim és constant. Tot
i així, encara ha de ser més gran
per poder arribar a igualar la que
està fent l’empresa del cibercrim.
La inversió en recursos per fer front al
cibercrim és constant. Tot i així, encara
ha de ser més gran per poder arribar a
igualar la que està fent l’empresa del cibercrim.
Les legislacions van adaptant-se millor
a les necessitats de la ciutadania, però
queden reptes molt ambiciosos pel que
fa a la resposta de les empreses ubicades
en països diferents dels usuaris d’un país
que han estat víctimes d’un delicte. Hi ha
voluntats. Entre d’altres, cal esmentar la
més recent, que és el Codi de conducta
de la Unió Europea (UE), que va signar
aquest any 2016 amb les xarxes socials
Facebook, Twitter, YouTube i Microsoft
Corporation. Però la realitat policial és
que queda molt lluny una efectiva capacitat dels equips policials d’investigació per
poder arribar als autors dels delictes.
Només em queda dir que el futur ja ha
arribat. Internet és cada vegada més present en la nostra vida diària. Fins ara,
la cibercriminalitat havia traslladat, en
gran mesura, els seus esforços a atacar la
nostra informació. Ara queda un terreny
nou per atacar, els objectes, connectats a
Internet, que ens rodegen i que podrien
afectar molt més els nostres drets i les
nostres llibertats. Hi estem preparats?
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6.1. Introducció
Els sistemes informàtics s’han convertit
en un dels elements centrals de qualsevol organització. La informació, ja sigui
en circulació, o bé emmagatzemada en
els sistemes, posseeix un valor intrínsec
que, de vegades, pot arribar a ser incalculable. Per tant, l’accés no autoritzat
a aquestes dades, o la seva destrucció,
de manera intencionada o no, pot tenir
conseqüències, fins i tot, irreversibles
per al futur de l’organització afectada.
Així doncs, no és estrany que les organitzacions es qüestionin com cal actuar
davant d’un incident que les pugui afectar, tant si la causa que l’hagi provocat
prové del seu entorn intern, com si és a
causa d’algun tipus d’acció externa. La
gestió d’incidents de seguretat informàtica permet que les organitzacions puguin
definir protocols d’actuació davant d’un
incident de seguretat, amb la finalitat de
minimitzar el seu impacte i disminuir el
temps de resolució, fins i tot en el cas de
pèrdua completa de tota la informació de
l’entitat.
En conseqüència, davant d’un incident
d’aquestes característiques, una de les
prioritats essencials de l’organització
afectada consisteix a determinar què és
el que ha succeït en el sistema vulnerat, perquè no es torni a repetir, ja que
l’entitat seguiria en risc un altre cop.
Poden haver-hi altres tipus d’incidents
que, tot i no haver provocat cap dany al
sistema informàtic, als dispositius o a la
informació emmagatzemada, sí que podrien ser constitutius de delictes penals o
demandes civils, que també requereixen
una anàlisi similar, encara que sigui amb
un propòsit diferent.
Tant en el primer cas com en el segon, el
conjunt de tècniques que permet esclarir
els fets i reunir proves de forma ordenada i metòdica forma part de l’àmbit de

La informàtica forense és la
disciplina que s’aplica per
a la identificació, recollida,
adquisició, anàlisi i presentació
de les evidències digitals
emmagatzemades en suports
informàtics i electrònics amb
transcendència judicial.
la informàtica forense. Aquestes proves
s’han d’adquirir i gestionar d’una determinada manera perquè puguin tenir valor probatori en l’àmbit processal, que és
l’àmbit en què es considera la cadena de
custòdia.
Genèricament, per «evidència» s’entén
qualsevol element que proporcioni informació de la qual es pugui inferir alguna
conclusió, o bé constitueixi una troballa
relacionada amb el fet que s’investiga.
Pel que fa a l’àmbit de la informàtica
forense, l’«evidència digital» es defineix
com aquella informació o dades, emmagatzemades o transmeses, en format binari, que poden ser considerades com a
evidències (per exemple, un document
ofimàtic, un arxiu fotogràfic, els arxius
temporals d’un navegador d’Internet, etcètera).
La informàtica forense és la disciplina
que s’aplica per a la identificació, recollida, adquisició, anàlisi i presentació de
les evidències digitals emmagatzemades
en suports informàtics i electrònics amb
transcendència judicial.
Si bé no sempre s’exigeix que aquestes
evidències puguin ser acceptades en un
procés judicial, que és l’exemple més
complex i complet que es pot donar, el fet
de pensar que el nostre cas es pugui arri-
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bar a resoldre en un jutjat ens incentiva
a gestionar les evidències digitals amb el
màxim de garanties possibles. Aquests
procediments han de tenir en compte, a
més dels aspectes merament tècnics, certs condicionants legislatius que determinen que no tot allò que sigui tècnicament
possible d’obtenir o analitzar, sigui també
jurídicament admissible com a prova. Si
no s’apliquen aquestes condicions ja des
del principi, encara que, d’entrada, no
es tingui pensat iniciar un litigi, cal tenir
present que a posteriori seria impossible
poder garantir les condicions legals que
marquen l’obtenció de les evidències. Per
tant, és bo que tots els casos es gestionin
com si s’haguessin de tractar en un procés judicial.
Les diverses normes ISO i guies de bones pràctiques que recullen tot el cicle
de vida de l’evidència digital no poden
incloure, per motius obvis, els aspectes
concrets de la legislació de cada país. No
obstant això, ofereixen directrius prou
genèriques com per poder-hi encabir
qualsevol marc legislatiu.
Però, a priori, amb independència
d’aquest marc, i de les definicions que el
constitueixin, s’observa la necessitat de
crear mecanismes que permetin garantir
la preservació de les evidències en qualsevol moment del seu cicle de vida. És
precisament aquí on la cadena de custòdia desenvolupa un paper determinant
i es constitueix com a fil conductor entre
les diferents etapes.

6.2. Etapes de l’anàlisi forense
informàtica i definició de la cadena de custòdia
En general, les fases o etapes de què consta tota anàlisi forense informàtica són les
següents (podeu trobar una descripció
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més acurada de les etapes d’identificació,
recollida i adquisició a la norma ISO/IEC
27037):
- Identificació: Aquesta etapa consisteix en la recerca, reconeixement i
documentació de l’evidència digital en
l’escena de l’incident. Aquest procés ha
de permetre la identificació dels mitjans d’emmagatzemament que puguin
contenir evidència digital potencial
rellevant, relacionada amb l’incident
ocorregut, per exemple, un sistema
informàtic, els DVD, els USB, etcètera. Aquesta etapa hauria d’incloure un
procés de tria que permeti prioritzar
la posterior recollida i/o adquisició de
l’evidència, en funció de la seva volatilitat (vegi’s la fase de recollida) i/o
rellevància.
- Recollida: Una vegada identificada l’evidència digital potencial,
l’especialista ha de decidir si recull
l’evidència o bé si l’adquireix. Aquesta tria depèn de diversos factors: circumstàncies, cost, temps i recursos
disponibles. La recollida és la fase del
procediment de gestió de l’evidència
digital, en què els dispositius que potencialment poden contenir evidència
digital són recollits i transportats a un
laboratori per a la seva adquisició o còpia (aquesta operació també es pot fer
in situ) i anàlisi posterior. L’evidència
digital pot existir en dues condicions:
quan el sistema es troba encès (evidències volàtils) o bé apagat. Per exemple,
si en una entrada i perquisició en un
domicili es troba un ordinador en funcionament i se sospita que el sistema té
habilitat algun mecanisme de xifrat de
la informació, cal que, abans d’apagar
l’ordinador, es capturi la memòria RAM
per tal de poder analitzar-la i, potser,
trobar la contrasenya de xifrat; altrament, podria ser gairebé impossible
desxifrar la informació en una anàlisi
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posterior al laboratori. Moltes vegades, però, l’evidència consisteix en el
mer contingut dels fitxers del sistema,
per exemple, un document ofimàtic o
un correu electrònic, per la qual cosa
l’evidència es pot obtenir fàcilment a
partir de l’estudi del sistema informàtic, una vegada apagat.
- Adquisició: El procediment
d’adquisició comporta la creació d’una
còpia bit a bit de l’evidència continguda en els dispositius digitals, així com
la documentació dels mètodes emprats
i dels passos realitzats. Hi ha una gran
varietat de mètodes d’adquisició i eines validades, tant de maquinari com
de programari. L’expert ha d’adoptar el
millor mètode d’adquisició segons la
situació, el cost i el temps disponible,
així com documentar qualsevol decisió
que hagi pogut prendre.
La validació de les eines no és una qüestió trivial, i es pot dur a terme de diverses maneres, com, per exemple, per
part de l’empresa que les ha desenvolupades, a iniciativa de xarxes forenses,
com ara European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI) o mitjançant organismes nacionals, com ara
el National Institute of Standards and
Technology (NIST), als Estats Units,
entre d’altres.

Figura 1. Etapes de l’anàlisi forense informàtica que
ha de tractar la cadena de custòdia.

- Anàlisi: En aquesta etapa, els pèrits
o analistes (computer forensic analysts)
estudien les evidències digitals obtingudes a les etapes anteriors i elaboren
les seves hipòtesis. Aquesta etapa requereix personal molt tècnic, així com
l’ús d’eines especialitzades, com per
exemple X-Ways Forensics, EnCase, Autopsy, etcètera, que permeten efectuar
l’anàlisi de les evidències sense modificar-les. Aquesta etapa gairebé sempre
es duu a terme en el laboratori.
- Presentació: Finalment, com a conseqüència de l’etapa d’anàlisi, s’elabora
un informe pericial que pot tenir diversos
destinataris. En aquest sentit, l’informe
s’adreça sovint a persones no especialistes en la matèria (jutges, responsables
d’empreses, etcètera). Per aquest motiu,
cal que l’informe contingui descripcions
i indicacions clares (glossaris), així com
les conseqüències i el desenvolupament
dels fets succeïts. És molt important
que es tingui en compte que les evidències digitals s’han d’haver adquirit
a l’empara dels requisits legals per ser
considerades vàlides.
La figura 1 mostra les etapes abans esmentades. El diagrama comença, en
aquest cas, per l’assegurament de l’escena
del delicte per part de les Forces i Cossos
de Seguretat de l’Estat (FCS), o per un
pèrit judicial informàtic, i finalitza amb
el lliurament de l’informe pericial al jutjat. El mecanisme que es descriu aquí és
el més genèric possible, tot i que normalment els casos en què puguem treballar
no abastaran tot aquest procés, ni passaran necessàriament per l’assegurament
de l’escena de l’incident a mans dels
cossos policials. No obstant això, aquest
protocol, per ser el més genèric, també
és el més complet i el que més garanties
proveeix, per la qual cosa creiem que és
especialment rellevant a efectes del present article.
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Les propietats intrínseques de les evidències digitals les converteixen en proves
molt vulnerables, la qual cosa ens condueix, de forma natural, a definir mecanismes que puguin garantir la seva
preservació durant tot el cicle de vida
de l’evidència, tant pel que fa a evitar la
possibilitat que les dades es puguin malmetre accidentalment (cops, arcs magnètics del jutjat, etcètera), com intencionadament.
Efectivament, l’evidència digital:
- Es pot modificar/eliminar amb facilitat. Per exemple, és molt senzill esborrar o alterar un arxiu informàtic d’un
dispositiu en estudi.
- És tècnicament possible l’obtenció de
còpies exactes d’un fitxer. Aquesta propietat permet que els pèrits puguin obtenir una còpia exacta de la informació
per poder-la estudiar o analitzar, sense alterar o destruir la prova original
(cosa que no passa, per exemple, quan
s’analitza una droga en un laboratori
químic). D’altra banda, també permet
que es puguin obtenir còpies dels fitxers i, per exemple, distribuir-les subreptíciament a terceres parts sense
deixar cap empremta.
- L’obtenció o l’anàlisi de l’evidència
pot comportar l’alteració dels suports
originals, de manera que si, per exemple, obrim un fitxer per visualitzar-ne
el contingut, la data del darrer accés
a l’arxiu es modifica, la qual cosa pot
implicar la pèrdua del valor probatori
de l’evidència. Per exemple, en una intrusió informàtica aquesta dada podria
ser essencial. Si en qualsevol fase del
procés cal manipular el sistema informàtic original, és necessari documentar les accions que s’hagin pogut fer.
Sovint, aquestes manipulacions queden recollides pels secretaris judicials
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o pels notaris, però, en tot cas, sempre
cal deixar constància escrita de totes
les operacions que es duen a terme sobre un sistema informàtic.
En un escenari òptim no s’hauria de produir cap alteració o destrucció de les
dades o de les metadades associades,
com, per exemple, les dates de darrera
modificació d’un arxiu. No obstant això,
l’analista o pèrit ha de ser capaç de demostrar en tot moment que l’evidència
no s’ha alterat des que fou identificada,
recollida i/o adquirida. A més, per poder
treballar amb seguretat, si es pot, cal fer
l’estudi sobre una còpia exacta i inalterada de l’evidència, per tal de mantenir
l’original disponible perquè les altres
parts implicades en el litigi, si és el cas,
puguin fer la contra pericial, si escau.
Així, en qualsevol investigació, l’analista
ha de poder donar compte de les dades
i dispositius recollits i/o adquirits. Amb
aquesta finalitat ha d’emprar la cadena
de custòdia, que és un registre (document físic o registre digital) que mostra,
cronològicament, el moviment i gestió de
l’evidència en tot moment, des que fou recollida i/o adquirida. Per tant, la cadena
de custòdia permet la identificació dels
accessos i moviments soferts pels dispositius digitals i evidències en qualsevol data
i hora des que van ser recollits. La cadena de custòdia hauria de contenir, com
a mínim, la informació necessària per a

La cadena de custòdia hauria
de contenir, com a mínim, la
informació necessària per a
identificar l’evidència, qui hi ha
accedit, quan i en quin lloc s’ha
realitzat l’accés, així com qui la té
en dipòsit.
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identificar l’evidència, qui hi ha accedit,
quan i en quin lloc s’ha realitzat l’accés,
així com qui la té en dipòsit. En definitiva, la cadena de custòdia ens permet la
traçabilitat de les evidències i dispositius
que les contenen, així com qui en va ser o
n’és el responsable, en tot moment.

6.3. Establiment de la cadena de
custòdia
6.3.1. Estimació de costos i beneficis
La recollida de les evidències implica una
comprensió de la situació, tant des del
punt de vista tècnic del sistema informàtic i de les infraestructures que puguin
estar involucrades, com de l’assumpte
concret pel qual es necessiten les evidències, sigui en l’àmbit penal o en el civil.
Per tant, encara que des d’una perspectiva
tècnica, l’establiment de la cadena de
custòdia es pot considerar en un context
neutre, és evident que si l’hem de tractar
en un entorn empresarial, o qualsevol
altre, ens pot portar a determinar altres
consideracions prèvies addicionals. En
aquest apartat es tractarà aquesta qüestió
des d’una perspectiva empresarial,
considerant dos aspectes que acostumen
a ser rellevants, com són la continuïtat
del negoci i el cost de la investigació.
Avui en dia, el volum de les dades emmagatzemades electrònicament a les empreses és molt alt. Tant és així, que la seva
dependència a la disponibilitat d’aquestes
dades és absoluta, de manera que acostuma a no ser possible «congelar» el sistema,
o els dispositius implicats en la situació,
durant alguns dies o inclús durant gaires
hores, ja que «el dia a dia» i les mesures
que puguin caldre per assegurar la continuïtat del negoci, acostumen a ser, per
a l’empresa afectada, prioritàries envers
les mesures que caldria adoptar per dur

a terme la investigació. D’altra banda, la
recollida de totes les dades, que poden
ser documents de negoci de diferents tipus –confidencials o potser relacionats
amb temes de propietat intel·lectual o
industrial–, correus electrònics, bases de
dades, fotografies, vídeos, webs, PDA,
telèfons i altres dispositius, documents
«personals» dels empleats –aquests amb
restriccions legals importants–, etcètera,
quan encara no s’ha pogut establir quines poden estar relacionades amb el fet
concret, pot portar a la idea que cal recollir-les totes, o unes de concretes, triades
potser amb un coneixement superficial
des del punt de vista tècnic o del negoci.
Per tant, abans de començar a recollirles i establir la cadena de custòdia, cal
definir molt bé l’abast de la investigació,
de les dades que cal preservar i del seu
volum.
Aquesta és una fase exploratòria, en què
cal identificar el tipus de problema, definir les sospites i mirar d’identificar les
fonts més probables d’obtenció de les evidències. A partir d’aquí es podrà passar
a la fase d’obtenció de proves. En cas de
necessitat, a posteriori, es podrien obtenir
més evidències que podrien haver passat
desapercebudes en primera instància.
Mentrestant, és probable que a l’empresa
s’estiguin plantejant si continuar endavant amb la investigació o no, si es pot
permetre continuar sense fer-ho i sense
iniciar cap demanda, si es pot permetre
que el fet es faci públic, si encara poden
patir més danys, o si es poden tenir responsabilitats en cas de no emprendre accions legals o denunciar els fets. I també altres qüestions, com el cost que pot
acabar tenint aquest procés, començant
pels recursos que es destinen per establir
la custòdia de les dades identificades. És
crític que es responguin aquestes preguntes i que no es caigui en la temptació
de «tirar pel dret» amb una investigació
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interna, encara que hi hagi a l’empresa
personal expert informàtic a qui se li pogués assignar aquesta responsabilitat. Si
es descarta que aquest personal pugui
estar implicat d’alguna manera amb els
fets, s’ha de considerar que, encara que
pugui tenir un alt coneixement tècnic i
del sistema, probablement no disposi de
tots els coneixements addicionals necessaris, per exemple, de tipus legal.
Quan s’ha entès la raó o raons per les
quals es farà la investigació, es pot planificar un pla d’acció sobre com desenvolupar-la, en què es puguin cercar les
evidències i com establir-ne la cadena de
custòdia. També es podrà tenir una primera aproximació sobre els resultats que
es poden obtenir i les limitacions que cal
considerar, així com l’impacte que aquesta investigació pot tenir en la demanda,
globalment considerada.
Amb aquesta informació es pot efectuar
una estimació dels costos i beneficis de
seguir endavant i també de no fer-ho, per
poder determinar si és raonable continuar
amb la investigació, tot i que, segons la
naturalesa del fet, caldrà continuar, independentment de l’impacte econòmic.

6.3.2. Documentació de la cadena de
custòdia: procediment i mesures físiques
Un cop identificada la informació rellevant, cal recollir-la i preservar-la per tal

Cal fer una estimació de costos
i beneficis per determinar si
és raonable continuar amb la
investigació, tot i que, segons
la naturalesa del fet, caldrà
continuar, independentment de
l’impacte econòmic.
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de poder emmagatzemar-la, transportarla, analitzar-la, presentar-la en el judici i
tornar-la a qui pertanyi quan es determini, mantenint-la sempre en el mateix estat inicial en què va ser obtinguda. A més,
hem de ser capaços de donar un nombre
determinat de còpies exactes dels originals examinats, segons ho requereixi el
procediment judicial.
Des del principi, cada cop que es faci alguna d’aquestes accions, s’ha de fer seguint
una sèrie de requeriments tècnics i legals
estrictes, un dels quals és el compliment
de la cadena de custòdia, de manera que
cada cop que les evidències canvien de
mans o de localització, s’han d’anotar
escrupolosament en el document previst
les dades necessàries per tal de poder fer
un seguiment precís de totes les baules
de la cadena, per exemple, quan un pèrit
s’enduu una evidència del jutjat per a la
seva anàlisi al laboratori propi.
Tot seguit, a la figura 2 podeu veure un
exemple (un formulari en paper) de cadena de custòdia.
En resum, el que és essencial en
l’establiment de la cadena de custòdia és
que:
- La primera anotació en el document
(vegi’s la secció 1 de la figura 2) ha
d’incloure la identificació amb què
s’hagi etiquetat la mostra (entenent per
mostra un dispositiu informàtic qualsevol, una bossa precintada, etcètera).
- La primera anotació ha d’incloure una
descripció de la mostra, amb la data i
hora de recollida, una identificació
completa (telèfon, nom, persona/organització i adreça (o les dades que determini la institució com a preceptives)
de qui ha recollit la mostra, així com la
seva signatura.
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Figura 2. Exemple documental de cadena de custòdia.
- Seguidament s’han d’anar documentant els transportistes següents o custodis de la mostra, amb la mateixa identificació indicada en el punt anterior
(vegi’s la secció 2 de la figura 2).
En cas d’emprar cadenes de custòdia en
format paper, és habitual que la persona
que es desprèn del formulari se’n guardi
una fotocòpia abans de lliurar l’original
al següent responsable de la cadena. En
tot cas, el formulari original sempre es
podrà localitzar juntament amb les evidències originals.
És important que la data i hora anotades siguin, exactament, la data i hora en
què es transfereixen les mostres, perquè

indiquen en quin moment ha canviat la
persona que n’és responsable i qui en té
la custòdia a partir de llavors i, per tant,
n’és ara el nou responsable.
A més d’indicar-ho en el document que
registra les accions referents a la cadena
de custòdia, les mostres o els dispositius
(ordinadors, portàtils, telèfons, discs...)

Cal exactitud en la data i
hora de transferència de les
mostres perquè indiquen en quin
moment ha canviat la persona
responsable.
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que eventualment contindran les evidències han de ser etiquetats (marcats
de manera permanent) en ser recollits
i, si s’escau, precintats adequadament
per evitar-ne posteriors manipulacions
no autoritzades. La persona que ha recollit les mostres ha de poder assegurar
en un judici que són les mateixes que va
recol·lectar en el seu moment. De la mateixa manera que es fa amb les mostres,
les anotacions en el document de la cadena de custòdia s’han de fer amb algun
dispositiu permanent.
Els procediments acceptables per protegir les mostres en el transport i emmagatzemar-les de manera segura físicament i electrònicament (moltes vegades
per un període llarg de temps) variaran
en funció dels dispositius on estigui la
informació. De fet, es pot trobar molta
literatura amb explicacions sobre com
fer-ho, de la qual cal avaluar-ne el grau
d’actualització abans de seguir-ne les recomanacions. També s’haurà de tenir en
compte de quina manera es podrà llegir o
analitzar la informació quan hi hagi canvis importants en el programari, sistemes
operatius, etcètera. Així mateix, també
cal recollir de manera adient tots els dispositius complementaris (cables, programaris d’instal·lació, dongles o motxilles
del programari, etcètera) que es puguin
necessitar per fer funcionar el maquinari
o programari en un entorn diferent o per
poder reconstruir el sistema, posteriorment, al laboratori.
Seguint amb els procediments i les mesures de caire físic, a més de tenir cura
de l’etiquetatge i d’haver inventariat les
mostres, també haurem d’estar al cas de
com s’empaqueten i, si s’escau, com es
precinten. De nou, haurem d’estar atents
a les mesures pertinents segons el tipus
de mostres i que, en cap cas, es puguin
deteriorar o es pugui perdre la informació que contenen durant el transport
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o emmagatzemament prolongat (temperatura inadequada, humitat, pols, vibracions, electricitat estàtica, radiacions
electromagnètiques...). A més, no han de
poder accedir persones no autoritzades
al lloc on s’emmagatzemin.
També s’han d’evitar totes les possibles
confusions posteriors, per exemple, si hi
ha més d’un ordinador. En aquest cas,
s’ha d’indicar clarament a l’etiquetatge
quins perifèrics corresponen a cadascun
dels ordinadors. Igualment, els cables
han de ser etiquetats de manera que es
vegi clarament on s’han de connectar.

6.3.3. Establiment de mesures digitals i
garanties
Les precaucions que caldrà adoptar van
encaminades a protegir les mostres, tant
des del punt de vista físic dels dispositius (que també poden ser objecte de demandes en si mateixos), com digital, és a
dir, a nivell de la informació que poden
contenir. En aquest cas, caldrà seguir els
mètodes forenses adients disponibles actualment, com ara la còpia bit a bit, la
generació de valors hash (vegi’s l’apartat
6.3.3.1) o d’altres que, de forma combinada, permetin preservar i verificar
la integritat de les evidències digitals.
D’aquesta manera es podrà assegurar
que romanen completes i sense modificar
d’ençà de la seva adquisició fins a la seva
localització final.

Cal assegurar que les mostres
romanen completes i sense
modificar d’ençà de la seva
adquisició fins a la seva
localització final.
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La cadena de custòdia és un dels mecanismes de garantia que permet que qualsevol pèrit que pogués repetir les mateixes anàlisis fetes inicialment, i seguint
els mateixos mètodes, obtindria els mateixos resultats. Per assegurar que les repeticions es puguin fer de la mateixa manera, cal prendre nota de tots els detalls
que correspongui, ja des de les accions
inicials, per obtenir les còpies d’estudi
susceptibles de ser analitzades.
Si la cadena de custòdia fos incompleta o
s’hagués produït algun error que el jutge
considerés significatiu podria determinar,
segons la severitat d’aquest error o buit,
que les evidències fossin inadmissibles, o
bé admetre-les atorgant-les un pes o significat diferent a l’inicialment previst per
la part que presenta les proves. A més,
això pot portar a objeccions o apel·lacions
per la part contrària. Per tant, encara que
poguessin ser acceptades, aquests tipus
d’errors poden arribar a disminuir fatalment el valor de l’evidència digital.
Imaginem un cas en què el personal informàtic d’una empresa decideix recollir i fer l’anàlisi forense, amb finalitats
jurídiques, dels arxius de log disponibles
(fitxers de registre del sistema operatiu
i aplicacions), sense adoptar totes les
mesures forenses apropiades, i que en
analitzar-los amb finalitats diferents a les
habituals del seu entorn de treball no sigui conscient que les mostres quedin modificades. Suposem que al cap d’uns dies
n’analitza d’altres i en treu conclusions,
sense entendre que el resultat conjunt
en una nova anàlisi no serà coherent ni
coincident, perquè no s’han guardat de
manera convenient, o potser perquè els
dispositius han estat regravats, o s’han
perdut les dates de la gravació inicial.
Amb tot això, les evidències es poden haver destruït del tot, o no, però segur que
s’haurà perdut la seva integritat i compromès la seva autenticitat.

És cert que no es pot esperar que no es
faci res per resoldre un incident que potser entra dins de les actuacions normals
del departament informàtic, i que no
es miri primer la seriositat de l’incident
abans de pensar en accions judicials. Es
pot esperar, per tant, un treball previ,
però fins a un punt raonable. Amb això
pot ser de gran ajuda disposar de guies
d’actuació per a aquests casos.
També podria passar que les accions fetes per aquest personal no haguessin destruït les evidències, però que, a causa de
la intervenció de diferents persones, no
es pugui determinar, sense dubtes, qui
ha estat el responsable dels fets, segons
les evidències en el seu estat posterior
a aquesta investigació interna, tal com
aquestes s’hauran d’introduir en la demanda presentada per l’empresa.
Encara, en altres casos, pot passar que
unes primeres evidències portin a conclusions parcials que, després, no responguin les preguntes que s’haurien d’haver
plantejat com a base, segons l’estratègia
més adient a adoptar per poder presentar
la demanda. O com en algun altre exemple, pot ser que mostres incompletes
per algun defecte tècnic explicable (per
exemple, per obsolescència), però recuperables en part, no siguin invalidades, si
es comprova que en la seva obtenció s’han
seguit tots els requeriments de la cadena
de custòdia, i encara més si s’acrediten
per part d’un notari o secretari judicial
els paràmetres de la seva obtenció. És a
dir, que les mesures i garanties que s’han
presentat tant a nivell físic, com digital o
legal, encara que siguin de diferent naturalesa, i responent a motivacions i formes
de fer diferents, poden incidir en aquesta
validació legal de les evidències.
I és que, encara que es tracti d’un tema
tècnic, com que està immers en un entorn
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La preparació i experiència
professional requerida per a
aquest tipus de tasques no sols és
tècnica, sinó també legal.
judicial, hi ha, també, altres paràmetres
a considerar, propis d’aquest entorn, i un
d’ells és el grau de confiança i credibilitat que s’atorga, per part del jutge, a uns
actors o altres, com ara pèrits, notaris o
secretaris judicials. Per això, la preparació i experiència professional requerida
per a aquest tipus de tasques no sols és
tècnica, sinó que inclou també els tràmits necessaris per introduir les proves
en el procés i les condicions d’obtenció,
proporcionant totes les garanties legals,
com, per exemple, que no s’hagin infringit els drets fonamentals, l’Estatut dels
treballadors o d’altres. També cal tenir en
compte els articles dels codis civil i penal
respecte de què s’ha de custodiar i com
s’ha de fer.
6.3.3.1. Verificació de la integritat
mitjançant funcions hash
Tot i que aquesta és una qüestió merament tècnica, s’ha decidit incloure-la en
el present article perquè sovint suscita
controvèrsies situades ben bé al llindar
entre el vessant tècnic i el legal.
Des del punt de vista que ens ocupa, una
funció hash és una funció matemàtica
que, aplicada al contingut d’un suport
informàtic, o, fins i tot, a un fitxer individual, genera un resultat únic, rellevant a
l’efecte d’identificació del suport o fitxer.
Val a dir que qualsevol petita alteració en
el suport, fins i tot el canvi d’un sol bit,
produiria en calcular un nou valor hash
un resultat completament diferent del
generat en primera instància.
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El càlcul de la funció hash es realitza sobre
els bits de l’arxiu i no pas sobre l’aparent
contingut visual que pugui tenir l’arxiu.
Així doncs, dues fotografies poden ser visualment idèntiques, però si informàticament tenen formats diferents o presenten
un sol bit de diferència, el càlcul de la
funció hash donarà valors diferents per
als dos fitxers. Aquesta característica es
pot comprovar a la figura 3.
Notem, a l’exemple, que encara que el
contingut visual dels dos fitxers és igual,
com a arxius informàtics (és a dir, a nivell de bits), les dues imatges són diferents, ja que les dues fotografies no tenen
el mateix format (una és un arxiu comprimit JPG i l’altra un fitxer BMP). En
aquest exemple s’ha emprat, amb finalitats didàctiques, la funció hash MD4, encara que les que actualment es fan servir
en informàtica forense són les funcions
SHA-2, SHA-1 i MD5.
A causa d’aquesta propietat d’identificació
unívoca de les funcions hash, sovint
s’incorporen els valors hash generats durant el procés de còpia bit a bit dels suports informàtics als informes pericials.
Així, en principi, si es compara el resultat
del valor hash del suport original amb el
del suport copiat o clonat (per exemple,
quan un pèrit fa un contraperitatge i obté
una nova còpia d’anàlisi), tots dos valors
haurien de ser idèntics, ja que el segon
suport conté una còpia íntegra del primer.
Si no s’obté el mateix resultat, podria voler dir que la cadena de custòdia ha estat
compromesa i els suports informàtics alterats. Tot i que aquesta consideració pot
ser absolutament errònia, com es veurà
tot seguit, el cert és que, des del vessant
no tècnic, de vegades s’ha considerat el
valor hash com una mena de precinte digital, garant de la cadena de custòdia.
Matemàticament parlant, la funció hash
presenta, en qualsevol de les seves for-
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Figura 3. Exemple de funció hash (MD4).
mes, un problema inherent de col·lisió,
és a dir, és possible (encara que la probabilitat és molt petita) que dos suports
informàtics o dos fitxers diferents puguin
tenir el mateix valor hash. També cal tenir present, com ja s’ha indicat, que el
canvi d’un únic bit implica el canvi absolut del valor hash. Això implica que si
el dispositiu original (un disc dur, per
exemple) ha patit qualsevol cop durant
el transport o el seu emmagatzemament,
o qualsevol altre problema que l’hagi
pogut danyar, és possible que les verificacions de les funcions hash produeixin
valors diferents, sense que la informació
rellevant hagi estat realment alterada (el
dany pot no haver afectat les evidències
d’interès). A més, en el cas dels discos
durs dels ordinadors personals, els sectors on es guarden els bits, sovint, amb
el pas del temps, poden passar a estats
erronis sense que s’hagi produït cap tipus
d’intervenció, fet que també produirà un
valor hash diferent, tot i que no s’hagin
compromès les evidències.

Finalment, el càlcul successiu de funcions
hash sobre un dispositiu de tecnologia
SSD (Solid State Drive) també pot generar
resultats diferents, sense que ningú no
hagi ni tan sols accedit al contingut del
dispositiu (i molt menys modificat el seu
contingut).
Per tant, cal ser molt curós a l’hora
d’interpretar el valor hash associat a un
dispositiu que conté evidències digitals, i,
en cas d’obtenir resultats divergents, cal
tenir present que el fet pot ser explicable,
sense que ningú hagi accedit a l’evidència
o l’hagi alterat, comprometent la cadena
de custòdia.

6.4. Digitalització de la cadena
de custòdia
La tendència actual, pel que fa a la cadena
de custòdia, és que es digitalitzi progressivament, no només pel que fa a la desaparició del document en format paper,
sinó també amb relació a la traçabilitat i
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En aquest nou paradigma,
l’evidència ja «no viatja» sola,
sinó que anirà acompanyada de
diverses dades que ens permeten
auditar i traçar tots aquells
aspectes d’interès amb relació
a la preservació de l’evidència
durant tot el seu cicle de vida.
garantia d’integritat de les evidències, i,
fins i tot, a l’auditabilitat de la cadena en
si mateixa.
Aquesta proposta ja la podem veure,
per exemple, a l’article de Ćosić i Bača
[ĆOSIĆ i BAČA, 10], on es suggereix la
incorporació de timestamps (segells de
temps) i la inclusió de mesures biomètriques dels analistes per tal de saber,
de manera segura, qui té les evidències. Per tant, en aquest nou paradigma,

Figura 4. Digitalització de la cadena de custòdia.
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l’evidència ja «no viatja» sola, sinó que
anirà acompanyada de diverses dades
que ens permeten auditar i traçar tots
aquells aspectes d’interès amb relació a
la preservació de l’evidència durant tot el
seu cicle de vida.
L’article ja esmentat descriu conceptualment els elements que ha de contenir
aquesta cadena de custòdia (vegi’s la
figura 4, basada en l’article abans exposat), i que caldria tenir en compte a l’hora
d’implementar-ne la digitalització:
- Qui té l’evidència: a l’exemple de la
figura, l’analista s’identifica mitjançant
una mesura biomètrica (una empremta
dactilar).
- Quina és l’evidència: en aquest cas proposen el valor hash per identificar-la.
- Quan s’accedeix a l’evidència: es necessita establir la data i hora de cada
accés a l’evidència.
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- On s’accedeix a l’evidència: també serà
necessari establir el lloc on s’ha produït
l’accés (per exemple, les coordenades
GPS on s’ha adquirit l’evidència o les
del laboratori on s’hagi pogut transportar, etcètera).
I ja per acabar, per protegir la confidencialitat de la informació, l’esquema finalitza amb la introducció de mesures criptogràfiques.
Amb aquestes dades seria suficient per
poder gestionar la cadena de custòdia
d’una evidència digital.
Altres estudis van més enllà, i proposen
una implementació de l’esquema abans
descrit, en què la cadena de custòdia ja
s’ha digitalitzat completament i ha esdevingut informació que es transmet entre
dos o més dispositius que controlen tot el
procés [MARQUÉS-ARPA i SERRA-RUIZ,
14], i que abraça des de la creació del
mateix document digital de la cadena de
custòdia, fins a l’autenticació de les persones (procés de confirmació de les seves
identitats) que poden accedir a les evidències, passant també per la geolocalització de l’evidència en tot moment.
El dispositiu conté el certificat personal
que es transmet de manera segura a la
central de dades, de manera que en tot
moment es pot saber on està i qui té una
determinada evidència, per tal de poder
revocar-ne l’accés de manera remota, si
es donés el cas. Una entitat de confiança
proporciona el segell de temps en què
s’accedeix a les evidències o són enviades
a altres persones, de manera que la cadena de custòdia deixa de ser un formulari
físic per esdevenir un conjunt de dades
que es van agregant a l’evidència de manera segura i on s’anirà desant de manera automàtica tot allò que està succeint i
que, posteriorment, si s’escau, podrà ser
auditat.

6.5. Conclusions
- Els procediments d’obtenció i anàlisi
de les evidències digitals han de tenir
en compte, a més dels aspectes merament tècnics, certs condicionants
legislatius que determinen que no tot
allò que sigui tècnicament possible
d’obtenir o analitzar, sigui també jurídicament admissible com a prova.
- Donats aquests condicionants, i a causa que les evidències digitals són molt
vulnerables, cal definir mecanismes
que en garanteixin la preservació en
tot moment. És precisament aquí on la
cadena de custòdia desenvoluparà un
paper determinant i es constituirà com
a fil conductor entre totes les etapes
del cicle de vida de l’evidència digital.
- La cadena de custòdia és un registre
(en format físic o digital) que permet la
identificació dels accessos i moviments
soferts per les evidències en qualsevol
data i hora des que foren recollits. Ha
de contenir, com a mínim, la informació
necessària per identificar l’evidència en
tot moment: qui hi ha accedit, quan i
en quin lloc s’ha realitzat l’accés, així
com qui la té en dipòsit.
- Els avenços tecnològics han permès
que la cadena de custòdia s’hagi anat
digitalitzant o informatitzant progressivament, introduint mecanismes
d’autenticació del personal, funcions
de verificació de la integritat de les
evidències, referències temporals confiables, geolocalització dels emplaçaments i mecanismes d’auditabilitat.
- Tot i els avantatges evidents de la digitalització de la cadena de custòdia, el
format físic encara és a bastament emprat, ja que la digitalització completa
requereix disposar d’una infraestructura cara i complexa, encara en fase
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de desenvolupament. No obstant això,
l’adopció d’algunes de les mesures de
digitalització exposades, combinades
adequadament, poden millorar significativament la seguretat i fiabilitat de la
cadena.
- Un aspecte que pot incidir força en
el cost de la investigació, de l’obtenció
d’evidències i de l’establiment de la
cadena de custòdia és el compliment
previ, per part de l’empresa, d’alguns
requeriments específics pel que fa a les
normatives i estàndards de qualitat i
seguretat, i per la gestió d’incidències,
a les quals es poden incorporar alguns
requeriments per tal de facilitar la
identificació i l’obtenció de dades quan
siguin necessàries per alguna demanda
o denúncia.
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- Conferència CEPOL, Madrid 2011
- IFIP SEC2012, conferència WG6.5, Malia (Creta) 2012
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Les dades personals s’han convertit en un
actiu important per a les persones, unes
més que altres, però tots en depenem
d’elles, i si ens les roben podem patir
conseqüències fatals.
El primer que cal aclarir és el concepte.
Per «dada personal» entenem qualsevol
informació que es pot usar per identificar
una persona, contactar amb ella o localitzar-la, o pot ajudar a aconseguir-ho amb
altres dades; és la informació personal
d’identificació, el que en anglès es coneix
com a personally identifiable information
(PII). Però avui en dia hem de considerar
les dades personals des de dues perspectives addicionals: d’una banda, les dades
que permeten suplantar la nostra identitat; d’altra banda, les que permeten
atemptar contra la nostra privacitat.

7.1. Identitat digital
En el món modern en què vivim, tots els
adults i adolescents, i fins i tot molts infants, tenim una identitat digital, que ens
permet ser reconeguts a les aplicacions
accessibles a través de la xarxa Internet.
De fet, en tenim moltes, d’identitats digitals, tantes com drets d’accés a xarxes
socials o comptes de correu electrònic o
portals web o aplicacions. Els governs, a
més, han de facilitar almenys una identitat digital als seus ciutadans perquè
puguin accedir com a persones físiques
o jurídiques a serveis de l’Administració
oberta o a tramitació de documents electrònics amb validesa legal.
Per facilitar la gestió d’aquestes identitats
als usuaris, s’ha desenvolupat el concepte
de «federació d’identitats» o «identitat federada». Aquest tipus d’identitat permet
accedir a diversos serveis amb una sola
identitat, sense haver de recordar cada
una de les credencials d’accés, però evita

D’identitats digitals, en tenim
tantes com drets d’accés a
xarxes socials o comptes de
correu electrònic o portals web o
aplicacions.
que qualsevol pugui associar la identitat
que tenim a cada un dels serveis, és a dir,
que garanteix la privacitat i independència de cada una de les identitats federades. Les xarxes socials importants com Facebook o Google ofereixen als proveïdors
de serveis adherir-se al seu sistema de
federació d’identitats, cosa que evita que
els nous usuaris hagin de crear una identitat nova per accedir al nou servei, i alhora simplifica el procés de registre als
usuaris i minimitza els requeriments de
seguretat per a la protecció de dades personals per al proveïdor del servei.
Cal dir que, fins i tot, podem tenir identitats falses que ens permetin dur una
doble vida que ens garanteixi que no es
podrà associar una identitat digital a la
nostra identitat física o a d’altres identitats digitals que usem vinculades a aquesta. Aquesta pràctica és força freqüent en
les pàgines web de contactes per a relacions sentimentals o en les d’adquisició
de productes il·legals o no autoritzats al
nostre país.

7.2. Privacitat corporativa com
a persona jurídica
Les organitzacions també tenen una
identitat digital, que va més enllà del pur
accés a serveis a la xarxa Internet, ja que
permet als usuaris de la xarxa identificar
l’organització i diferenciar-la d’altres similars que puguin existir. És el que es coneix com a «imatge corporativa».
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Aquesta imatge corporativa és la imatge
de les organitzacions a les xarxes socials
i mitjans digitals. Cada cop pren és més
important i valuosa per a la seva imatge
pública i de màrqueting.
Però aquesta imatge digital corporativa es pot veure deteriorada per diversos motius: d’una banda, per la creació
d’identitats falses a les xarxes socials,
en dominis d’Internet o en correus electrònics, que pretenen ser la identitat
de l’organització amb la intenció de suplantar-la en els missatges transmesos al
mercat, a la societat o a individus concrets; d’altra banda, pel robatori de dades corporatives, la qual cosa representa
un perill molt important –recordem els
incidents causats per Wikileaks– perquè
pot facilitar: a) la creació d’identitats falses «creïbles», b) danys econòmics per la
pèrdua de concursos públics o la disminució del valor de les accions al mercat,
i c) danys difícils de reparar a la imatge
social de l’organització al món sencer per
la difusió de dades confidencials.

7.3. Dret a l’ús d’eines de xifrat
Per protegir la informació compartida a
través d’Internet cal xifrar-la, tot i que alguns països i cossos de seguretat estan
en contra de l’ús indiscriminat d’eines
de xifrat per la dificultat que comporten
en el seguiment de les activitats delictives. El problema és que aquells que de-

Per protegir la informació
compartida a través d’Internet cal
xifrar-la, tot i que alguns països
i cossos de seguretat estan
en contra de l’ús indiscriminat
d’eines de xifrat
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linqueixen no tenen cap inconvenient a
deixar de complir les restriccions d’ús
del xifrat, evidentment, en detriment de
la seguretat digital dels ciutadans legals,
que veuen exposada la seva vida privada
i professional a espionatge i abús innecessari i perillós.

7.4. Monetització de les dades
personals
Les nostres dades personals tenen un
preu, que varia segons si es tracta del
nostre perfil com a persones (vida privada) o com a professionals i del tipus
d’informació de què es tracti (financera,
salut, sexe, religió, aficions, etcètera).
Pel que fa a les credencials d’identitat digital, el preu està en funció de les aplicacions a què s’accedeixi: financeres,
sanitàries, d’operació d’infraestructures
crítiques, etcètera. També depèn del país
o regió on habitem, i de les plataformes
engtgy què es comercialitzi. En aquest
sentit, hem de ser conscients que les aplicacions gratuïtes en realitat cobren a través de la comercialització de les nostres
dades personals. Fins i tot hi ha productes comercials, com ara ordinadors i dispositius mòbils, que es comercialitzen a
preus inferiors al de cost perquè es compta amb el benefici que s’obtindrà de les
dades personals i la possibilitat de definir
el perfil dels clients que els adquireixen o
a qui se’ls regala.
Per tant, s’ha de conscienciar la gent de
la necessitat d’evitar cedir aquestes dades
de manera gratuïta, per evitar ensurts i
problemes, a banda de finançar negocis
il·legals.
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7.5. Percepció del risc associat
al robatori de dades personals
Hem de conscienciar els ciutadans i els
professionals que hi ha dos perills importants que cal evitar.
a) El robatori de dades personals, que
pot tenir conseqüències econòmiques i
funcionals importants. Cal distingir entre el robatori que afecta:
I)Les nostres dades personals, que
pot causar-nos inconvenients derivats del seu mal ús, com, per exemple, pèrdua de privacitat, si algú que
no desitgem ens aborda i/o assetja,
i alteracions psicològiques o pèrdues
econòmiques directes (robatori) o
indirectes (increment de mesures de
seguretat personal o privacitat).
II) Les dades personals que altres
persones ens han cedit i que conservem a les nostres agendes de contactes, llistes de clients, proveïdors,
ciutadans, etcètera. En aquest cas,
el dany el poden patir aquestes persones i, per tant, ens hem de sentir
responsables, i en el pitjor dels casos la justícia ens pot demanar responsabilitat i castigar-nos si no hem
pres les mesures adients de protecció
d’aquestes dades.
b) L’alteració de dades personals, que
pot comportar problemes en les nostres relacions socials. En aquest cas,
hem de fer front a tres escenaris:
I) Modificació de les nostres dades
personals (perfil, característiques
personals, dades de contacte, etcètera) a fitxers, agendes o bases de
dades d’una organització o persona
determinada. Això pot provocar que
no puguin contactar amb nosaltres,

que no ens puguin reconèixer o que
perdem drets que ens pertoquen. Tot
això pot tenir un impacte negatiu en
la nostra relació amb l’entitat afectada.
II) Modificació de les dades personals
amb què ens identifiquem davant
d’una organització. Igualment, pot
alterar la relació amb aquesta, fins
al punt d’impedir que ens hi puguem
relacionar o provocar el seu rebuig
per haver «perdut» els atributs que
ens hi donaven dret.
III) Modificació de les dades personals d’altres persones que nosaltres
tenim emmagatzemades. També deteriora la nostra relació amb aquestes persones, limitant, afeblint o
anul·lant la capacitat de comunicarnos amb elles.

7.6. Percepció del risc de
robatori d’identitat
En general, els ciutadans i les ciutadanes
són poc conscients de la rellevància de la
seva identitat digital i els maldecaps que
els podria provocar el robatori d’aquesta
identitat, més enllà del robatori o modificació de les dades personals, que hem vist
a l’apartat anterior, i que és una forma
«tova» o parcial de robatori d’identitat,
perquè no arriba a permetre la suplantació d’identitat.

En general, els ciutadans i les
ciutadanes són poc conscients de
la rellevància de la seva identitat
digital i els maldecaps que els
podria provocar el robatori
d’aquesta identitat.
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Cal distingir dos tipus de robatori
d’identitat:
a) Robatori d’una identitat digital nostra, que utilitzem habitualment, normalment en forma de robatori d’usuari
i contrasenya o d’algun dispositiu que
ens permeti identificar-nos (targeta de
claus, targeta xip, dispositiu electrònic,
etcètera). En aquest cas, qui ens ha
robat la identitat es pot moure per la
xarxa Internet com si fóssim nosaltres
mateixos, i serà difícil demostrar que
el que faci aquesta persona (o robot digital) no ho hem fet nosaltres. Segons
a què ens doni dret d’accés o per a què
fem servir aquesta identitat robada, els
danys poden ser de diversos tipus:
I) A una entitat financera, tindrà impacte econòmic.
II) A l’Administració pública (Administració oberta), tindrà impacte
administratiu, econòmic i, fins i tot,
podria ser penal.
III) A les xarxes socials, desprestigiar-nos davant de la família, amistats o coneguts, si qui ens suplanta
difon imatges o informació falsa sobre nosaltres o sobre d’altres, o certa,
però que volíem mantenir confidencial o secreta; o si posen en paraules
nostres afirmacions que no agradi als
nostres contactes.
IV) Al correu electrònic, pot tenir les
mateixes conseqüències que a les xarxes socials, però si el correu és professional o corporatiu l’impacte pot
tenir conseqüències econòmiques i
de prestigi professional irreversibles.
Recentment s’està utilitzant correu
electrònic corporatiu per modificar
les dades de pagament de factures,
la qual cosa provoca la transferència
de fons (l’import de la factura) a un
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Qui ens ha robat la identitat es
pot moure per la xarxa Internet
com si fóssim nosaltres mateixos,
i serà difícil demostrar que el que
faci aquesta persona (o robot
digital) no ho hem fet nosaltres
compte corrent que no és el del proveïdor, i, en molts casos, quan es descobreix l’engany ja és massa tard per
retrocedir la transferència de fons o
divises.
b) Creació d’una identitat nova amb pretensió que sigui nostra. És equivalent a
la suplantació d’identitat física amb un
document fals, en què figuren les nostres dades personals i d’identificació.
És una forma de suplantació d’identitat
més fàcil de detectar que l’anterior,
perquè qui ens coneix de veritat pot
sospitar que alguna cosa no és correcta. Analitzem-ne alguns casos:
I) A les xarxes socials és un atac típic entre adolescents o exparelles
que s’utilitza per provocar assetjament (cyberbullying) o desprestigi.
Requereix una feina continuada i
persistent de captació de contactes
del món real de la persona que es vol
suplantar al món virtual. Per aconseguir-ho s’utilitzen estratègies per
enganyar els altres, dient que s’ha
canviat d’identitat perquè s’han perdut les credencials, per no permetre
a algunes persones accedir a les informacions publicades, etcètera. Un
cop aconseguida una massa crítica
de contactes, es provoquen els danys
comentats amb la identitat robada.
II) Amb correus electrònics falsos,
igualment tenim els mateixos ti-
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pus d’atacs que si s’ha robat l’accés
al compte de correu original, però
amb una adreça que pot pertànyer
a un proveïdor (domini) públic, com
ara Google, Yahoo, Microsoft Live,
etcètera; o creant un domini que
sigui molt fàcil de confondre amb
l’original, per exemple, «BancSabadeil» en lloc de «BancSabadell» (sols
canvia un píxel). Aquest atac és especialment efectiu en transaccions
comercials amb interlocutors estrangers, que poden tenir dificultats per
lletrejar un nom corporatiu, sobretot
si la part atacada normalment usa un
abecedari (o iconografia) diferent.

7.7. Claus per a la implantació del
Reglament general de protecció
de dades de la Unió Europea
A principis del segon trimestre del 2018
entrarà en vigor el reglament aprovat
aquest any pel Parlament Europeu, que
serà d’aplicació directa a tots els països
de la Unió Europea, sense possibilitat de
matisar o modificar per part dels governs
o parlaments de cada país membre de la
Unió. Per tant, l’homogeneïtat legislativa serà absoluta i permetrà l’intercanvi
de serveis entre proveïdors de qualsevol
país de la Unió Europea.

tal·lació de programari i maquinari, en
què «per defecte» s’ofereixi als usuaris
l’opció més segura i l’usuari hagi de
practicar un opt-out (una excepció)
per renunciar a la seguretat que li està
oferint el procés d’instal·lació. Aquest
principi, per exemple, pot impedir la
comercialització de productes relacionats amb la Internet de les coses (Internet of Things) d’instal·lació massa
trivial, com la majoria dels actuals.
• Claredat de les condicions d’ús, que
hauran de ser expressades en un llenguatge «intel·ligible pels humans», és
a dir, no sols pels advocats. Hauran
de ser clares i senzilles, les indicacions del que es farà amb les dades personals que es recullin dels usuaris. La
idea és que qualsevol persona que vulgui accedir al servei sàpiga entendre
fàcilment les conseqüències de fer-ho
per a les seves dades personals, per
exemple, amb qui seran compartides,
durant quant de temps es guardaran,
on s’emmagatzemaran, si és aplicable
la legislació europea, etcètera.
• Anàlisi de riscos de la base de dades
on es guarden les dades personals, per
garantir que estaran protegides de forma
adient dels atacs que es poden preveure
a la plataforma de tractament de dades.

• Seguretat per disseny. Vol dir que les
aplicacions en què la seguretat hagi estat «afegida» a posteriori no seran vàlides.

• Traçabilitat dels accessos a les dades,
legals i il·legals. La plataforma ha de
permetre fer recerca i extreure evidències de la forma com s’ha perpetrat un
atac, que hagi resultat en el robatori,
la revelació o la modificació de dades
personals; i demostrar que aquest atac
ha tingut èxit, tot i que les mesures de
ciberseguretat previstes a l’anàlisi de
riscos estaven funcionant de la forma
planificada.

• Seguretat per defecte. Obligarà els
fabricants a definir processos d’ins-

• Notificació quasi immediata als afectats i als supervisors: en 72 hores. Ten-

D’aquest reglament podem destacar les
característiques següents, que requeriran
la seva aplicació i consideració per totes
les empreses i organitzacions amb seu a
la Unió Europea:
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int en compte que el temps mitjà de detecció d’un atac informàtic és de 9.600
hores (quatre-cents dies), les probabilitats que l’atac es detecti quan les dades
personals robades ja estan sent usades
i han causat danys a algun dels afectats
és molt gran, i s’ha de reduir.
• Multes econòmiques importants, de
fins al 2% del volum de negoci mundial
de l’empresa atacada, per atac, amb un
màxim del 4% a l’any, si no pot demostrar l’aplicació de les mesures adients
de protecció. En el cas espanyol són
més altes, però també poden ser més
baixes, si la protecció és la correcta.

7.8. El nou «escut de privacitat»
(privacy shield)
L’octubre del 2015, el Tribunal de Justícia
de la Unió Europea va decidir que l’acord
«port segur» (safe harbor), aplicat per
les empreses dels EUA per garantir que
aplicaven mesures de protecció de dades
personals equivalents a les de la Unió
Europea des de l’any 2000, no oferia
prou garanties als ciutadans de la Unió.
La revelació (il·legal) dels programes de
vigilància de la National Security Agency (Agència Nacional de Seguretat dels
EUA) el 2013 va posar de manifest que
el govern dels Estats Units podia obligar les empreses adherides al programa
«port segur» a cedir les dades a les seves administracions públiques en cas de
considerar-ho d’interès nacional, sense
que les empreses s’hi poguessin oposar
al·legant la seva política de protecció de
dades personals.
Anul·lada la decisió de la Comissió Europea d’acceptar aquesta pràctica per
permetre l’intercanvi de dades personals
amb empreses dels EUA, aquest intercanvi deixava de ser legal, amb la conseqüent
preocupació de totes les empreses que te-
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Una pràctica que organitzacions
no europees han desenvolupat
són les corporate binding
policies, amb què s’obliguen
i comprometen de manera
vinculant a regir-se pel reglament
europeu.
nien hostatjades aquestes dades als EUA,
bé directament o bé a través de serveis
en el núvol, amb servidors als EUA.
Per evitar problemes, algunes empreses
com WhatsApp van decidir modificar
les seves estratègies de processament
de dades, i van facilitar que als seus
servidors sols estiguessin xifrades amb
claus que sols els usuaris coneixien,
cosa que no els permetria recuperarles en clar, en cas que algun govern els
ho demanés. D’altres van començar
a aplicar polítiques de minimitzar les
dades emmagatzemades, i el temps que
les conservaven, per minimitzar el risc.
I, finalment, d’altres van demanar als
seus proveïdors garanties que les dades
estarien emmagatzemades exclusivament
en un país de la Unió Europea.
Una altra pràctica que les organitzacions
no europees han desenvolupat són
les corporate binding policies, és a dir,
polítiques corporatives vinculants en
matèria de protecció de dades personals,
amb què s’obliguen i comprometen de
manera vinculant a regir-se pel reglament
europeu.
Finalment, el 12 de juliol del 2016 es
va arribar a un nou acord per permetre el processament de dades personals
als EUA: l’«escut de privacitat» (privacy
shield). Bàsicament, aquest acord permet
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les empreses dels Estats Units adherir-se
als principis del Reglament general de
protecció de dades (GDPR, sigla amb què
es coneix en anglès) aprovat pel Parlament Europeu uns mesos abans, i compromet el Departament de Comerç dels
EUA a posar en marxa uns mecanismes
per verificar el compliment d’aquests
acords per les empreses adherides al programa, i garantir que qualsevol protesta
dels ciutadans europeus serà degudament investigada i resolta en un màxim
de noranta dies. No obstant això, algunes
organitzacions encara tenen dubtes sobre
l’eficiència d’aquest mecanisme.

El paper del responsable de
protecció de dades és garantir
als usuaris els seus drets, vetllant
perquè siguin operatius tots els
procediments per respondre
les peticions dels usuaris en un
temps raonable, i perquè la gestió
de les dades es faci amb els
objectius autoritzats pels usuaris.

7.9. El rol del responsable
de protecció de dades (Data
Protection Officer)

personalitzada en cas que es violi algun
d’aquests principis de seguretat.

El paper fonamental del responsable de
protecció de dades és vetllar pel compliment del Reglament general de protecció
de dades dins de l’organització: garantir
als usuaris els seus drets, vetllant perquè
siguin operatius tots els procediments
per respondre les peticions dels usuaris
en un temps raonable, i perquè la gestió
de les dades es faci amb els objectius autoritzats pels usuaris.
La figura del responsable de protecció
de dades és obligatòria per a empreses
i administracions públiques de més de
250 treballadors. Aquest requeriment
farà que moltes empreses hagin de subcontractar aquest servei.
A més, també haurà de vetllar pels
interessos dels mateixos treballadors i
treballadores i de les persones vinculades
(clients, proveïdors, simpatitzants o
afiliats, etcètera), protegint les seves
dades personals d’atacs a la seva
integritat i confidencialitat, i disposant
de mecanismes per advertir-los de forma

7.10. Ètica en la provisió de
serveis: impacte propi versus
impacte aliè
Per concloure aquest capítol sobre la
identitat digital, hem de referir-nos a
la responsabilitat corporativa que han
d’assumir les organitzacions a qui dipositem les nostres dades personals, perquè
si els prenen les nostres dades i/o es difonen ens podrien causar danys que podrien arribar a ser irreparables. Aquesta
responsabilitat l’hem de demanar a:
- Els proveïdors de serveis d’identitat,
que ens donen credencials per a signatura-e o per accedir a webs de
l’Administració pública o financeres, per
l’impacte econòmic que poden causar.
- Els proveïdors de federació
d’identitats, per l’efecte multiplicatiu
de les credencials que emmagatzemen
per a diverses webs.
Les violacions de la protecció de dades
personals poden causar:
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- Danys als usuaris propis de
l’organització,
impossibilitant-los
d’accedir als serveis a què estan subscrits.
- Danys als treballadors propis de
l’organització,
impossibilitant-los
d’accedir als procediments operatius,
és a dir, a fer la seva feina.
- Danys a tercers, impossibilitant-los
validar la identitat d’algú, i, per tant,
lliurar els serveis a què s’han compromès amb els seus usuaris.
Hi ha dos exemples recents que demostren que som lluny de poder confiar que
aquesta responsabilitat sigui una pràctica
habitual:
- S’ha denunciat el robatori de dades
personals de 412 milions d’usuaris de
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FriendFinder, el portal de cites més
gran del món, segons ells. Fa un parell
d’anys es van robar 32 milions de dades d’un altre portal semblant, Ashley
Madison i hi va haver alguns suïcidis. No només tenien dades poc protegides, sinó que conservaven dades
d’exclients.
- També s’han robat currículums de
candidats que cercaven feina a través
de l’empresa de selecció de personal
Michael Page, de tot el món. En aquest
cas sembla que la culpa no va ser seva,
sinó del seu proveïdor, Cap Gemini, que
com a professionals que són haurien de
tenir aquest compromís no només amb
els titulars de les dades robades, sinó
també amb l’empresa client dels seus
serveis.

BLOC 3.
Entre la transparència
i la protecció
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Sector públic: reforçar
les defenses i adoptar
un marc per a la
col·laboració
Roman Vargas
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Enginyer, consultor de sistemes a Cisco amb més de vint anys d’experiència en
TI en xarxes i seguretat. Abans de Cisco, ha treballat a l’Àrea de Proveïdor de
Serveis (Jazztel) i amb diversos socis / integradors (Dimension Data, COMPAREX
i Impala Network Solutions). Amb un profund coneixement de les tecnologies de
xarxes Campus, WAN i data Center i, també, en defensa cibernètica i gestió de
riscos, es concentra en combinar seguretat i xarxes per crear una arquitectura
de seguretat coherent i holística.
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8.1. Introducció
Les organitzacions governamentals tenen
un alt risc de patir ciberatacs. Ciberterroristes, hacktivistes i altres delinqüents no
només pretenen interrompre els serveis
públics, sinó que també intenten accedir
a dades confidencials i crítiques per obtenir beneficis polítics o financers.
Igualment, un gran nombre d’administracions ofereixen cada vegada més serveis online a la ciutadania en benefici de
l’austeritat, l’eficiència i la transparència.
L’impacte d’un atac sobre la ciutadania i
l’economia podria ser significatiu i durador.
La majoria d’organitzacions governamentals comprèn aquests riscos i se centra a
reforçar les seves defenses. No obstant
això, tot i aquest compromís, la sofisticació de la seguretat del sector es troba en
un nivell similar al d’altres indústries.
Les agències governamentals i l’exèrcit
es caracteritzen per la desconnexió de
les seves operacions entre departaments
i divisions. La seva estructura organitzativa, complexa i sovint inflexible dificulta
l’optimització dels processos i l’ús compartit d’informació de manera eficaç.
Una major col·laboració en els diversos
nivells de govern, entre entitats públiques i privades i més enllà del territori
nacional podria ser suficient per aconseguir que aquest sector fos més segur des
d’una perspectiva global. L’adopció d’un
marc de ciberseguretat comuna i la implementació de sistemes fiables podria
facilitar aquest marc de col·laboració.

8.2. Conclusions principals
En aquest informe, i mitjançant enquestes als responsables de seguretat, els ex-

La majoria d’organitzacions
governamentals comprèn els
riscos i se centra a reforçar
les seves defenses. No obstant
això, tot i aquest compromís,
la sofisticació de la seguretat
del sector es troba en un nivell
similar al d’altres indústries.
perts de Cisco analitzen les capacitats
de seguretat de les tecnologies de la informació del sector públic a nou països:
Austràlia, el Brasil, la Xina, Alemanya,
l’Índia, Itàlia, el Japó, el Regne Unit i els
EUA. La nostra anàlisi ens ha permès descobrir que:
• Les organitzacions governamentals
tenen un nivell de sofisticació de la seguretat similar al de les organitzacions
d’altres sectors. Això és així fins i tot
encara que els organismes públics facin servir més defenses davant de les
amenaces i més processos per analitzar
els riscos, eliminar les causes dels incidents i restaurar els sistemes a nivells
anteriors a l’incident.
• Les organitzacions governamentals
fan servir més solucions basades en
el núvol que les d’altres sectors, especialment si han patit alguna bretxa
pública.
• La pressió de l’opinió pública després
d’una bretxa de dades sembla que és
un incentiu de pes perquè les entitats
millorin les seves defenses de seguretat.
• Les organitzacions governamentals
que tenen un alt nivell de maduresa
en matèria de seguretat comparteixen
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diverses característiques, una d’elles
és que el personal de seguretat percep
com a altament eficaces les seves eines
per a la detecció d’anomalies a la xarxa
i per a la defensa dinàmica contra canvis en les amenaces.
• Si es compara amb altres sectors de
l’estudi, el governamental confia molt
més en l’externalització dels seus serveis de seguretat.

8.3. Entitats públiques millor
equipades amb defenses davant
d’amenaces
Les entitats governamentals superen les
empreses no públiques en l’ús de gairebé qualsevol tipus de defensa davant
d’amenaces que són objecte d’estudi
(figura 1). No obstant això, la mitjana
global és baixa. Per tant, malgrat aquest
aparent avantatge, encara hi ha marge
de millora. Per exemple, les organitzacions governamentals fan servir el control d’accés i les solucions d’autorització
de manera més significativa que les organitzacions d’altres sectors: 65% davant
del 50%. I gairebé la meitat de les organitzacions governamentals (49%) aplica
pedaços i fa servir eines de configuració,
si es compara amb tan sols el 38% de les
organitzacions privades.
Però si observem per separat les xifres
dels governs, continua havent-hi una
gran llacuna per cobrir, ja que el 35% segueix sense fer servir cap control d’accés
ni solucions d’autorització, i el 51% no
s’aplica pedaços ni fa servir productes de
configuració.
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És important tenir en compte que els governs que analitzem adopten diferents
postures pel que fa a la ciberseguretat.
Hi ha disparitat en els pressupostos, en
les lleis de seguretat i en les de privacitat,
així com en la percepció del risc de ciberterrorisme i altres amenaces.
També hi ha grans diferències entre els
recursos dels governs centrals i locals.
Aquests factors influeixen, probablement,
en el nivell d’inversió del país en seguretat i també en els tipus de solucions que
adopten.
El sector públic es troba al mateix nivell
que altres sectors en l’ús de sistemes
de gestió d’esdeveniments de seguretat
(SIEM, de l’anglès Security Information
and Event Management). Només es queda
enrere en tres àrees: seguretat de la
xarxa, tallafocs i prevenció d’intrusions;
seguretat de mobilitat, i protecció de
xarxes sense fils.
Les entitats governamentals també fan
servir més defenses davant d’amenaces
basades en el núvol que altres sectors representats en el nostre estudi. Per exemple, el 38% de les organitzacions governamentals afirmen utilitzar solucions
basades en el núvol per a l’autorització
i el control d’accés, mentre que només
el 21% de les empreses del sector privat
utilitzen aquesta mesura de defensa específica (figura 2).

El sector públic es troba al
mateix nivell que altres sectors
en l’ús de sistemes de gestió
d’esdeveniments de seguretat.
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Figura 1. Percentatges d’organitzacions que fan servir diversos tipus de defenses de seguretat.
Segons l’estudi, els governs tendeixen a
utilitzar més processos per a l’anàlisi de
sistemes compromesos i l’eliminació de
les causes dels incidents de seguretat en
comparació d’altres sectors (figura 3).
Per exemple, si es compara amb el sector privat, és molt més probable que les
organitzacions governamentals utilitzin
processos com l’anàlisi de registres, els
indicadors de compromís (IOC) i l’anàlisi

de flux de xarxa. També tenen més probabilitats de recórrer a l’ajuda de recursos externs.
Les organitzacions governamentals també fan servir més processos per restaurar sistemes afectats a nivells previs a
l’incident (figura 4). Per exemple, gairebé la meitat de les entitats governamentals (45%) fa servir restauració d’imatges
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Figura 2. Percentatges d’organitzacions que fan servir defenses de seguretat basades en el núvol.

Gold, mentre que només un terç de les
empreses d’altres sectors (33%) utilitza
aquest procés. Així mateix, en el nostre
estudi observem que el sector públic confia en la restauració diferencial (eliminant els canvis causats per un incident
de seguretat) significativament més que
altres sectors.
Però, de nou, observem que pel que fa a
l’ús d’eines de defensa, l’ús de més processos per part dels governs no vol dir
que es trobin en una posició ideal. L’ús de
processos per analitzar els sistemes compromesos (figura 4), per exemple, oscil·la
entre el 45% i el 64%, cosa que mostra
que encara hi ha marge de millora.
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8.4. Sofisticació de la seguretat
similar a la d’altres sectors
Tot i que el sector públic supera altres
sectors en l’ús d’eines i processos de ciberseguretat, la sofisticació que tenen de
la seguretat global es troba essencialment
al mateix nivell. Hem categoritzat el 65%
de les organitzacions governamentals al
nivell mitjà-alt o alt en termes de sofisticació de la seguretat, mentre que hem assignat el 63% de les empreses del sector
privat a aquestes categories (figura 5).
Hi ha diversos factors que probablement
impedeixen a les organitzacions gover-

La ciberseguretat a Catalunya. Informe 2016 de l’Observatori del Risc

Figura 3. Percentatges d’organitzacions que fan servir diversos processos per analitzar
sistemes compromesos.

Figura 4. Percentatges d’organitzacions que fan servir diversos processos per restaurar els
sistemes afectats.
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Figura 5. Nivells de sofisticació de la seguretat en organitzacions governamentals i l’empresa
privada.
namentals aconseguir nivells de sofisticació de la seguretat més elevats malgrat
els seus esforços. Hem esmentat la complexitat global i la manca de connexió
que caracteritza les organitzacions del
sector. Una manca de recursos, tant de
finançament com de personal, pot ser un
problema d’envergadura, especialment
en aquelles entitats que funcionen en
l’àmbit estatal o local.
De fet, una anàlisi més a fons de les nostres troballes indica que el govern central
i les entitats militars tenen més probabilitats de fer servir més processos com
l’anàlisi de fluxos de xarxa, malware o
anàlisi de regressió d’arxius i anàlisi de
logs de sistemes per analitzar sistemes
compromesos, per comparació a les organitzacions governamentals estatals o
locals (figura 6).
El govern central i les organitzacions militars solen tenir pressupostos més elevats per a ciberseguretat. També solen
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ser objecte de més ciberatacs, i, per tant,
necessiten implementar una sèrie de mesures de seguretat avançada.

8.5. Bretxes amb transcendència
pública
En el nostre estudi hem observat que les
organitzacions governamentals tenen
més probabilitats d’haver patit una bretxa
de transcendència pública que les empreses del sector privat: el 66% davant del
55%, respectivament.
Sembla que les organitzacions que han
patit una bretxa en la seguretat que ha
transcendit a l’opinió pública estan més
motivades per millorar les seves mesures seguretat. També volen resoldre el
problema i tornar a la normalitat al més
aviat possible, i, probablement, per això
s’adopten més defenses basades en el
núvol en aquest grup d’organitzacions
(figura 7).
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Figura 6. Ús de processos per a l’anàlisi de sistemes compromesos per tipus d’organització
governamental.

Figura 7. Percentatges d’organitzacions que fan servir diverses defenses basades en el núvol
davant d’amenaces, per estat de bretxa pública.
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8.6. Més externalització de
serveis de seguretat
La manca de recursos és, probablement,
la raó principal per la qual les organitzacions governamentals tenen significativament més probabilitats que les empreses
del sector privat d’externalitzar els seus
serveis de seguretat (figura 8).
Hi ha una escassetat global de recursos
de tecnologies de la informació especialitzats, la qual cosa afecta la contractació
d’aquestes tecnologies en tots els sectors.
No obstant això, les organitzacions governamentals, en general, tenen un desavantatge més gran en la contractació i la
continuïtat del personal de seguretat, ja
que les empreses del sector privat solen
oferir una millor remuneració.
No obstant això, segons el nostre estudi,
quan les entitats governamentals decideixen externalitzar la monitorització
de la seguretat, completament o parcialment, el proveïdor extern gestiona un

menor percentatge de la càrrega de treball de supervisió (37%) que la càrrega
de treball externalitzada per les empreses del sector privat (43%).
Igualment, les organitzacions governamentals que externalitzen la seva càrrega
de treball de seguretat tenen més probabilitats que les del sector privat de confiar en el temps de detecció i el temps de
resolució com les principals mesures del
rendiment de tercers per a aquests serveis (figura 9).

8.7. Els directors de seguretat
de la informació i els directors
d’operacions de seguretat:
diferents perspectives
Els directors de seguretat de la informació (CISO, en anglès) i els directors
d’operacions de seguretat (SecOps, també en anglès) que treballen en el sector
públic no tenen la mateixa percepció de
l’estat de la seguretat de les seves orga-

Figura 8. Percentatges d’organitzacions que confien en l’externalització de diversos serveis de
seguretat.
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Figura 9. Com mesuren les organitzacions el rendiment de les empreses externes que ofereixen
monitorització de la seguretat.

Figura 10. Percepció de sofisticació de la seguretat en organitzacions governamentals, per
càrrec (en percentatges d’enquestats).
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nitzacions. Els CISO són significativament més optimistes que els directors
d’operacions de seguretat (figura 10).

8.8. Recomanacions per
optimitzar la seguretat

Incloem al 72% dels CISO en el nivell
mitjà-alt o alt en les seves percepcions
de sofisticació de la seguretat, per
comparació al 63% dels directors
d’operacions de seguretat.

El personal de seguretat de les organitzacions governamentals amb nivells més
alts de sofisticació de la seguretat sembla
que confia en l’eficàcia de les seves eines
de seguretat. Alguns dels factors que més
influeixen en la sofisticació de la seguretat en aquest sector són:

Una possible causa d’aquesta diferència és
que els CISO es concentren en l’estratègia
de seguretat global de l’organització,
mentre que els directors d’operacions de
seguretat lluiten diàriament directament
amb les amenaces. Una manca general
de comunicació entre aquests professionals, que hem observat en general en tots
els sectors, pot aguditzar les diferències
en la percepció.
L’adopció de marcs de ciberseguretat comunament acceptats pot millorar la comunicació i ajudar també els CISO a tenir una millor percepció de la sofisticació
de la seguretat de la seva organització.
Al seu torn, els CISO disposaran de més
coneixements i informació per convèncer la direcció que promogui una major
col·laboració en mesures de seguretat
dins de l’organització amb altres agències governamentals i amb altres empreses del sector privat.

Si els governs de tot el món
inverteixen en maneres
segures (fins i tot anònimes)
d’intercanviar informació de
seguretat, poden aconseguir
millor els seus objectius
principals de protecció de la
ciutadania, la seva sobirania i la
seva economia.
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• Seguretat integrada en els procediments per a adquisició, desenvolupament i manteniment de sistemes i aplicacions.
• Revisions freqüents de les pràctiques
de seguretat i eines per assegurar-se
que estan actualitzades i són eficaces.
• Controls de seguretat tècnica ben gestionats i eficaços en sistemes i xarxes.
Per elevar el seu nivell global de sofisticació de la seguretat, les organitzacions governamentals haurien d’esforçar-se per
adoptar aquestes pràctiques, així com
realitzar un esforç coordinat per millorar
la seva col·laboració amb:
• Proveïdors: la selecció acurada de
proveïdors i la comprovació de la
transparència de les seves pràctiques
pot reduir les vulnerabilitats i generar
més confiança a la cadena de subministrament.
• El sector privat: les organitzacions
governamentals haurien d’invertir més
en societats publicoprivades. Tot i que
les empreses privades potser tenen
més capacitat de captació de recursos
per protegir les seves pròpies organitzacions, també esperen que el Govern
contribueixi a augmentar la seguretat
de totes les empreses i ciutadans, i volen contribuir a aquest esforç.
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• Les organitzacions a tots els nivells
de govern: els governs centrals haurien
de compartir informació, pràctiques i
recursos per donar suport als governs
regionals i locals. La creació de línies
de comunicació més robustes entre
agències i el gradual allunyament de
procediments «no connectats» pot reforçar la infraestructura de seguretat
nacional.

seguretat de la informació (CISO) i directors d’operacions de seguretat (SecOps).
Hem enquestat professionals dels països
següents: Austràlia, el Brasil, la Xina,
Alemanya, l’Índia, Itàlia, el Japó, el Regne Unit i els EUA. Els països van ser seleccionats atenent criteris de rellevància
econòmica i diversitat geogràfica.

• Altres països: els esforços de seguretat conjunts entre governs són importants perquè la intel·ligència puntual
és fonamental per a l’èxit dels models
de defensa centrats en les amenaces. Si
els governs de tot el món inverteixen
en maneres segures (fins i tot anònimes) d’intercanviar informació de seguretat, poden aconseguir millor els
seus objectius principals de protecció
de la ciutadania, la seva sobirania i la
seva economia.

Cisco ofereix ciberseguretat intel·ligent
per al món real, ja que ofereix una de les
carteres de solucions de protecció contra amenaces més àmplia del sector per
al conjunt més gran de vectors d’atac. El
plantejament per afrontar la seguretat de
Cisco, pràctic i centrat en les amenaces,
redueix la complexitat i fragmentació,
alhora que proporciona una excel·lent
visibilitat, controls homogenis i protecció davant d’amenaces avançades abans i
després d’un atac, i durant aquest.

L’adopció d’un marc de ciberseguretat
pot contribuir enormement a facilitar la
col·laboració i la cooperació en tots els
nivells del govern, entre el sector públic i
el privat, i entre diferents països.

Els
investigadors
d’amenaces
de
l’ecosistema d’intel·ligència de seguretat
col·lectiva de Cisco (CSI, en anglès) aporten, sota un mateix marc, la intel·ligència
d’amenaces líder del sector mitjançant
l’ús de dades de telemetria extretes de
l’àmplia gamma de dispositius i sensors,
de fonts públiques i privades, i de la comunitat de codi obert de Cisco.

8.9. Més informació
Descobreixi com resistir millor a nous
atacs i competir d’una manera més segura en l’era digital amb l’Informe anual
de seguretat de Cisco 2016, disponible a
www.cisco.com/go/asr2016.

8.9.1. Sobre l’estudi
L’estudi comparatiu de les capacitats de
seguretat de Cisco examina els defensors
en tres dimensions: recursos, funcions i
sofisticació. L’estudi inclou organitzacions de diversos sectors en nou països. En
total, enquestem més de 1.700 professionals de la seguretat, inclosos directors de

8.9.2. Sobre Cisco

Gràcies a això, es registren diàriament
dades de milers de milions de formularis web i milions de correus electrònics,
així com mostres de malware i intrusions a la xarxa. La nostra infraestructura
i els nostres sofisticats sistemes fan servir aquestes dades de telemetria, de manera que els investigadors i els sistemes
d’aprenentatge mitjançant màquines
poden dur a terme un seguiment de les
amenaces a les xarxes, els data centers,
els terminals, els dispositius mòbils, els
sistemes virtuals, el web, els correus electrònics i el núvol, per tal d’identificar les
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causes principals i de determinar l’abast
dels brots. La informació que s’obté es
converteix en protecció en temps real
per a les nostres ofertes de serveis i productes, que es presta immediatament a
clients de Cisco a tot el món.
L’ecosistema de CSI es constitueix de diversos grups amb diferents comeses: Talos; organització de confiança i seguretat;
anàlisi d’amenaces actives, i operacions i
estudi de seguretat de Cisco.
Per obtenir més informació sobre
l’enfocament centrat en les amenaces per
a la seguretat de Cisco, visiti www.cisco.
com/go/security.

8.10. Sumari
Si observem per separat les xifres dels
governs, continua havent-hi una gran
llacuna per cobrir, ja que el 35% segueix sense fer servir cap control d’accés
ni solucions d’autorització, i el 51% no
s’aplica pedaços ni fa servir productes de
configuració.
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Les entitats governamentals també fan
servir més defenses davant d’amenaces
basades en el núvol. El 38% afirmen utilitzar solucions basades en el núvol per a
l’autorització i el control d’accés, mentre
que només el 21% de les empreses del
sector privat utilitzen aquesta mesura.
Les organitzacions governamentals tenen més probabilitats d’haver patit una
bretxa de transcendència pública que les
empreses del sector privat: el 66% davant del 55%, respectivament.
Les organitzacions governamentals també fan servir més processos per restaurar sistemes afectats a nivells previs a
l’incident. Gairebé la meitat (45%) fa
servir restauració d’imatges Gold, mentre que només un terç de les empreses
d’altres sectors (33%) utilitza aquest procés.
Tot i que el sector públic supera altres
sectors en l’ús d’eines i processos de ciberseguretat, la sofisticació que tenen de
la seguretat global es troba essencialment
al mateix nivell.

9

Les empreses s’han de
preparar per a una nova
generació de riscos
cibernètics
José Luis Cort
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per la Universitat de Bekeley (Califòrnia, EUA), és director del Departament de
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144

La ciberseguretat a Catalunya. Informe 2016 de l’Observatori del Risc

9.1. Introducció
• Es preveu que el mercat global
d’assegurances cibernètiques superi els
20.000 milions de dòlars el 2025.
• La interconnectivitat dels dispositius
i de les empreses comporta nous riscos, com la important vulnerabilitat de
la interrupció de negoci i la possibilitat
de situacions catastròfiques.
• La complexitat dels riscos planteja la
necessitat de les empreses de desenvolupar una cultura de seguretat cibernètica, en la qual els diferents actors
comparteixin coneixements sobre gestió de riscos.
Les empreses s’han de preparar per a una
nova generació de riscos cibernètics, que
evoluciona amb rapidesa més enllà de les
amenaces conegudes, com ara les violacions de dades, els problemes de privacitat, els danys a la reputació, els danys
operatius i la interrupció del negoci.
Els riscos cibernètics representen una
amenaça cada vegada més gran per a les
empreses. La ciberdelinqüència costa a
l’economia mundial entorn de 445.000
milions de dòlars a l’any, dels quals la
meitat recau en les deu principals economies mundials.
«Fa quinze anys, els atacs cibernètics eren
bastant rudimentaris i normalment eren

La ciberdelinqüència costa a
l’economia mundial entorn de
445.000 milions de dòlars a
l’any, dels quals la meitat recau
en les deu principals economies
mundials.

cosa de hackers, però amb l’augment de
la interconnectivitat, la globalització i la
comercialització de la ciberdelinqüència
hi ha hagut una explosió tant en la freqüència com en la gravetat dels atacs cibernètics», declara Chris Fischer Hirs, director general d’Allianz Global Corporate
& Specialty (AGCS). I continua dient:
«La seguretat cibernètica no substitueix
un sòlid sistema de seguretat informàtic, però crea una segona línia defensiva
per minimitzar els incidents cibernètics.
AGCS ha detectat una creixent demanda d’aquests serveis, i per això ens hem
compromès a treballar amb els nostres
clients per comprendre i respondre millor a l’augment dels riscos cibernètics.»

9.2. Règims normatius més
estrictes i nous perills
cibernètics
Una major conscienciació sobre les exposicions cibernètiques i els canvis normatius accelerarà el creixement del sector
de les assegurances cibernètiques en el
futur. En l’actualitat, menys del 10% de
les empreses subscriuen pòlisses contra
riscos cibernètics. No obstant això, AGCS
preveu que les primes d’assegurances cibernètiques augmentin en l’àmbit mundial de 2.000 milions de dòlars anuals en
l’actualitat a més de 20.000 milions de
dòlars durant la pròxima dècada, la qual
cosa suposaria una taxa de creixement
anual acumulat superior al 20%.
«Als Estats Units, el creixement ja està
en marxa gràcies al fet que les normatives de protecció de dades contribueixen
a centrar el focus d’atenció, mentre que
els canvis legislatius i els creixents nivells
de responsabilitat acceleraran el creixement a la resta del món», afirma Nigel
Pearson, responsable a nivell mundial
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d’assegurances cibernètiques a AGCS.
I afegeix: «Hi ha una tendència general cap a règims de protecció de dades
més estrictes, recolzats per l’amenaça de
quantioses sancions en cas de violació.»
Alguns països com Hong Kong, Singapur
i Austràlia ja estudien o ja han posat en
marxa l’aplicació de noves lleis. La Unió
Europea ha aprovat una nova legislació
sobre protecció de dades que serà efectiva el maig del 2018 a tots els països de
la Unió Europea, que representa un gran
canvi en l’exigència sobre la situació actual, i preveu multes de fins al 4% de la
facturació o 20 milions d’euros. Aquesta
legislació està en línia amb la vigent als
EUA, l’aparició de la qual va disparar el
mercat de ciberriscos en aquell país.
Abans es prestava especial atenció a
l’amenaça de les violacions de dades
d’empreses i als problemes relatius a la
privacitat, però la nova generació de riscos cibernètics és més complexa: les futures amenaces vindran de la usurpació
dels drets de propietat intel·lectual, de la
ciberextorsió i de l’impacte de la interrupció del negoci empresarial després d’un
atac cibernètic o una fallada operativa o
tècnica, uns riscos que se subestimen sovint. «Cada vegada som més conscients
dels riscos que comporta la interrupció
de l’activitat de negoci, així com de les
assegurances relacionades amb el món
cibernètic i la tecnologia. En els propers
cinc a deu anys veurem la interrupció de
l’activitat de negoci com un risc clau i un
element principal del mercat de les assegurances cibernètiques», comenta Georgi
Patxov, expert en seguretat cibernètica
de l’equip internacional de contractació
d’assegurances de béns d’AGCS. En el
context dels riscos informàtics i cibernètics, la cobertura de la interrupció de
negoci empresarial pot ser molt àmplia
i abraça des dels sistemes informàtics de
les empreses fins als sistemes de control
industrial utilitzats per empreses ener-
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gètiques, incloent els robots utilitzats a
la indústria manufacturera.

9.3. La connectivitat comporta
riscos
L’augment de la interconnectivitat dels
dispositius d’ús quotidià i de la dependència de la tecnologia i de les dades obtingudes en temps real tant a nivell empresarial com personal, el que es coneix
com a «Internet de les coses», crea més
vulnerabilitats. Algunes estimacions indiquen que hi haurà un bilió de dispositius
connectats el 2020 i que fins a 50.000
milions de màquines intercanviaran dades diàriament. Els sistemes de control
industrial també desperten inquietud,
ja que molts dels que s’utilitzen van ser
creats abans que la seguretat cibernètica
es convertís en una qüestió prioritària.
Un atac contra un sistema de control
industrial podria provocar danys físics
com un incendi o una explosió, a més
d’interrompre l’activitat de negoci.

8.4. Incident catastròfic
Tot i que s’han donat diversos casos de
greus violacions de dades, la possibilitat
d’una pèrdua catastròfica és cada vegada

La Unió Europea ha aprovat una
nova legislació sobre protecció de
dades que serà efectiva el maig
del 2018 a tots els països de la
Unió Europea, que representa un
gran canvi en l’exigència sobre la
situació actual, i preveu multes de
fins al 4% de la facturació o 20
milions d’euros
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més probable, però és difícil predir
com seria. Es podrien donar diverses
situacions: la realització amb èxit
d’un atac a la infraestructura central
d’Internet, una violació greu de dades o
una interrupció a la xarxa d’un proveïdor
de serveis al núvol. A més, cal no oblidar
que un atac cibernètic greu contra una
companyia energètica o de serveis públics
podria causar en el futur una important
interrupció dels serveis, danys físics o,
fins i tot, la pèrdua de vides.

9.5. Cobertura independent

S’ha de millorar el coneixement de les
empreses sobre els riscos a què s’exposen
i sobre les pòlisses d’assegurances existents perquè les asseguradores puguin
satisfer la creixent demanda. Així mateix,
com amb qualsevol altre risc emergent,
les asseguradores també s’enfronten a
reptes entorn de la fixació de preus, la
redacció de pòlisses, l’elaboració de models i l’acumulació de riscos.

8.6. Afrontar els riscos
cibernètics

Allianz també considera que l’àmbit
de les assegurances cibernètiques ha
d’evolucionar per poder proporcionar
una cobertura més àmplia i completa,
centrant-se en la interrupció de negoci empresarial i reduint la distància entre la cobertura tradicional i les pòlisses
d’assegurances cibernètiques. Mentre que
l’exclusió dels riscos cibernètics en les
pòlisses d’assegurances de riscos generals
probablement serà una cosa habitual, les
assegurances independents contra els riscos cibernètics seguiran evolucionant per
convertir-se en la principal font de cobertura completa. S’observa un creixent
interès en sectors com les telecomunicacions, el comerç minorista, l’energia, els
serveis públics i el transport, així com en
les institucions financeres.

Són importants les mesures que les empreses poden prendre per afrontar els
riscos cibernètics. Les assegurances només poden ser una part de la solució, i
la defensa cibernètica s’ha de basar en
una estratègia integral de gestió de riscos. «Subscriure una pòlissa contra riscos
cibernètics no vol dir que puguem oblidar-nos de la seguretat informàtica. Els
aspectes tecnològics, operatius i relatius
a les assegurances de la gestió de riscos
estan estretament relacionats», explica
Jens Krickhahn, expert en el sector cibernètic i d’infidelitat d’AGCS a Europa
central i oriental. La gestió de riscos cibernètics és massa complexa perquè ho
gestioni una sola persona o departament.
Per tant, AGCS recomana adoptar un enfocament de reflexió per abordar els riscos, a través del qual els diferents actors
del món empresarial col·laborin per compartir coneixements.

S’ha de millorar el coneixement de
les empreses sobre els riscos a
què s’exposen i sobre les pòlisses
d’assegurances existents perquè
les asseguradores puguin satisfer
la creixent demanda.

D’aquesta manera, es podran qüestionar les diferents perspectives i tenir en
compte totes les situacions possibles:
per exemple, els riscos que plantegen
els canvis empresarials com les fusions
i adquisicions, o els riscos propis de l’ús
de serveis externs o al núvol. A més, la
col·laboració entre les empreses és essencial per identificar els principals actius en
perill i, el que és més important, per des-
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envolupar i avaluar sòlids plans de resposta davant de possibles crisis.

9.7. La pòlissa
AGCS comercialitza a Espanya la cobertura de ciberriscos, amb el contingut següent:
• Responsabilitat civil davant de tercers derivada de violació de dades personals i violació d’informació.
• Cobertura de despeses de resposta.
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• Cobertura d’actes incorrectes en mitjans de comunicació.
• Multes i sancions d’organismes reguladors.
• Cobertura PCI (proveïdors de serveis
de pagaments electrònics).
• Pèrdua de beneficis basada en un incident de seguretat i costos de restauració.
• Cobertura de robatori Informàtic.
• Cobertura de ciberextorsió.
• Despeses de rehabilitació d’imatge.
• Serveis de consultoria especialitzats.

1

10
Crowdfunding, més que
finançament col·lectiu
Valentí Acconcia
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Valentí Acconcia
Es dedica professionalment al crowdfunding des de l’any 2011, ha cofundat diversos projectes al sector i actualment desenvolupa la seva carrera com a consultor i expert independent en la matèria. Treballa amb les principals plataformes
de crowdfunding del món, en què ha recaptat centenars de milers d’euros per als
seus clients. És autor de Les 20 regles d’or del crowdfunding, un llibre pràctic
que ajuda les persones a dissenyar bones campanyes i a aconseguir realitzar les
seves idees.
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10.1. L’inici de l’aventura
Som a l’any 2010 i sóc executiu de
comptes d’un important grup empresarial del sector audiovisual amb presència
a diversos països europeus. Sempre he
volgut dedicar-me a temes artístics, culturals i creatius, però per diversos motius
vaig acabar com a llicenciat i MBA per
ESADE, especialitzat en màrqueting. Coses de la vida. No em queixo, al contrari,
però vull retrobar-me amb les meves altres passions.
Navego per la xarxa. El meu germà diu
que ha descobert un sistema per finançar
una sèrie web; és productor audiovisual.
Per aquelles coses de la vida, un altre
cop, em topo amb una web nord-americana anomenada Kickstarter. I així va
començar un canvi important a la meva
vida. Sis anys més tard sóc un consultor
independent de crowdfunding amb més
de cent quaranta campanyes assessorades i prop d’un milió d’euros recaptats
per tirar endavant idees i projectes, tant
culturals com emprenedors .
Però per entendre el crowdfunding ens
hem de remuntar a l’any 1996 quan el
grup britànic Marillion va veure com els
seus fans s’organitzaven sols per finançar
una gira del grup pels Estats Units. Ells
sols, els fans, amb la xarxa com a catalitzador, s’ho van muntar per atraure el
seu grup preferit des d’Europa fins al seu
país. I ho van fer sols, sense que el grup
organitzés cap campanya.
A principis del 2000 naixien les primeres
plataformes de crowdfunding especialitzades en el sector musical. No només Marillion va començar a fer les seves pròpies
campanyes de finançament col·lectiu per
tirar endavant projectes. Aquestes plataformes, com SellaBand o ArtistShare, en-

cara són actives i es van focalitzar en la
primera categoria de projectes finançats
amb aquest nou sistema. La decisió sobre
si s’havia de produir o no un àlbum musical ja no era només de les productores
musicals. La gent tenia alguna cosa a dir.
El 2009 va néixer la que actualment és
la plataforma de crowdfunding de recompensa més gran del món: Kickstarter. El
crowdfunding de recompensa és un dels
cinc tipus definits per mi i que comentarem al llarg de l’article. Kickstarter
va ser cofundada per tres emprenedors
nord-americans. El cap executiu (també
anomenat CEO) era Perry Chen, un pintor artístic. Les primeres campanyes van
ser de samarretes serigrafiades, àlbums
musicals i obres de teatre.
Al nostre país, el 2010 va néixer Verkami,
tot un referent europeu amb ja més de
20 milions d’euros recaptats i quatre
mil projectes finançats. Joan Sala i els
seus dos fills, Jonàs i Adrià, han creat
des de Mataró una comunitat sòlida de
centenars de milers de persones que
impulsen projectes nous cada mes. Tot
un exemple a seguir per la seva bona
feina, professionalitat i humilitat. Avui
en dia, Verkami és la primera plataforma
de crowdfunding de recompensa del sud
d’Europa i la que té una ràtio d’èxit més
alta del món, que sempre voreja el 70%.

Avui en dia, Verkami és la primera
plataforma de crowdfunding de
recompensa del sud d’Europa i la
que té una ràtio d’èxit més alta del
món, que sempre voreja el 70%.
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10.2. Les claus d’un sistema
sense riscos
Però quines són les claus del sistema?
Kickstarter va definir les bases de com
entenem avui en dia el crowdfunding.
En primer lloc, les persones participen
en un compromís d’aportació econòmica
per assolir un objectiu monetari amb
la suma total de contribucions. Amb
aquest objectiu, per exemple, cinc mil
euros, es pot dur a terme el projecte.
Però si no s’assoleix l’objectiu, no hi han
aportacions, a la gent no se li cobra res.
A més, la gent no aporta a canvi de res,
aporta per aconseguir una recompensa,
potser és el disc que volen que sigui una
realitat, potser és una entrada de teatre,
potser és una bicicleta feta de bambú. Ja
parlarem d’exemples, perquè ens situem
i entenguem la flexibilitat del sistema. En
qualsevol cas, si no s’arriba al 100% de
l’objectiu, ni hi han recompenses ni es cobren les aportacions; el projecte no arriba
a èxit i s’ha de tornar a provar de fer una
campanya, si es vol, més endavant.
Pel que fa a costos, Kickstarter també
va definir el sistema: un 5% de comissió
variable per a la plataforma, que es
cobra només si s’assoleix l’objectiu o
se supera. A banda d’aquest cost, hi ha
també costos del sistema de pagament
que es fa servir a través de la plataforma
(abans Amazon Payments, ara Stripe
i d’altres, com PayPal, que es fan servir
a altres plataformes importants). En
total, aproximadament, un 9% de
costos de campanya és el que es cobra
al creador del projecte si s’arriba a èxit.
En definitiva, és una petita recaptació.
Per tant, dels 5.000 euros l’impulsor del
projecte en rebria 4.550 euros.
I el que és ben important d’entendre és
que aquests 4.550 euros no són per a res
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Quant a ciberseguretat, hem
de dir que una plataforma de
crowdfunding té dos fronts per
cobrir: 1) la pròpia estructura de
seguretat al web, protocol https i
gestió segura de les seves bases
de dades; i 2) la seguretat que
ofereixi el sistema de pagament.
més que per tirar endavant el projecte i
lliurar les recompenses als mecenes. Per
tant, el crowdfunding de recompensa serveix per impulsar nous projectes, idees...,
en definitiva, per crear nous productes,
serveis o experiències per a moltes persones. Aquestes persones fan aportacions econòmiques anticipadament, el que
fan és precomprar unes recompenses que
volen que es produeixin si s’assoleix el
100% de l’objectiu econòmic fixat.
Per tant, doncs, deixem-ho clar. El
crowdfunding de recompensa no és res
més que una fórmula per estudiar la
viabilitat d’un nou producte o servei, i
llançar-lo al mercat. Veieu per a què em
serveix l’MBA d’ESADE? Ara comencem
a lligar els punts com deia Steve Jobs.
Aquelles coses que un aprèn sempre tenen un sentit al llarg de la vida.

10.3. És el crowdfunding un
sistema segur?
Com de segur és el sistema de finançament col·lectiu? Quant a ciberseguretat, hem de dir que una plataforma de
crowdfunding té dos fronts per cobrir. El
primer és la seva pròpia estructura de
seguretat al web, protocol https i gestió
segura de les seves bases de dades. El se-
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gon és la seguretat que ofereixi el sistema
de pagament que tingui implementat la
plataforma. Analitzem aquests dos fronts
un per un.
Fixeu-vos que no parlo en genèric de
crowdfunding, sinó que estic baixant
al nivell de plataforma per analitzar la
seguretat del sistema. Anem a veure,
en primer lloc, quina seguretat atorga
la plataforma a les transaccions. La
plataforma pot incidir en el filtrat de
projectes, assegurant que els que són
publicats tinguin la màxima solidesa
i solvència possible. De tota manera és
del tot impossible assegurar una ràtio de
frau zero. Quin és el motiu? Doncs pot
ser que un cop rebuts els fons i treballat
el projecte surtin imprevistos que facin
impossible lliurar les recompenses
o el retorn als inversors. A més, s’ha
d’analitzar cada cas per determinar si
hi ha hagut frau en una campanya o
simplement ha estat impossible dur a
terme el compromís adquirit amb els
mecenes o inversors.
A més de la seguretat en el filtratge dels
projectes, la plataforma també incideix
en la seguretat mitjançant el disseny
web que tingui. Si hi ha un protocol segur aplicat al web per encriptar totes les
dades dels usuaris, totes les transaccions
seran més segures. Si a més els servidors
són d’un proveïdor solvent, la seguretat
estarà més garantida. Si s’apliquen protocols correctes de còpies de seguretat de
les bases de dades de la plataforma, també tindrem més seguretat.
I, finalment, ens queden els sistemes de
transaccions monetàries. Tant si la plataforma treballa amb sistemes com PayPal,
Stripe, Mangopay o amb el TPV virtual
d’un banc, aquí hem d’analitzar la seguretat que atorguen aquests sistemes.
Les plataformes no tenen un sistema de
transaccions propi, i, per tant, la segure-

La ràtio de frau en el
crowdfunding de recompensa
o inversió és propera a zero.
I la ràtio de morositat en el
crowdfunding de préstec també
és pràcticament zero en la
majoria de plataformes sòlides.
tat d’aquest procés de transacció queda
delegada al sistema de cobrament seleccionat per cada plataforma.
Com a reflexió sobre la seguretat, és important que tinguem en compte que la
ràtio de frau en el crowdfunding de recompensa o inversió és propera a zero. I
la ràtio de morositat en el crowdfunding
de préstec també és pràcticament zero en
la majoria de plataformes sòlides.
Podríem concloure que el crowdfunding
és un sistema segur, que tant les plataformes com els sistemes de pagament involucrats són sòlids i professionals, i que, a
més, tota plataforma sòlida es pren molt
seriosament la seguretat de les transaccions i dels usuaris.

10.4. El canvi de paradigma, de
la cultura a l’emprenedoria
L’any 2012 Kickstarter va començar a ser
coneguda mundialment per finançar un
projecte que no tenia res a veure amb
una pel·lícula, un àlbum musical o una
obra de teatre. Desconec si Perry Chen
s’imaginava que la plataforma que va
cofundar es faria servir per finançar un
rellotge intel·ligent, però el fet és que
va succeir. Pebble es va convertir en la
campanya de referència, superant els 10
milions de dòlars recaptats i els 68.000
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mecenes. Va rebre més de quinze mil
comentaris a la seva pàgina de projecte
dins de Kickstarter i va demostrar
que emprenedor i artista no estan tan
allunyats. De fet, són el mateix: persones
que creen quelcom nou i hi dediquen
temps, energia i diners per tirar endavant
la seva idea.
Els creadors de Pebble i els seus milers
de mecenes van demostrar al món que
no hi havia una línia que separés el
crowdfunding d’empresa del crowdfunding
cultural. Malauradament, avui en dia,
l’any 2016, encara hi ha gent que no se
n’ha assabentat. Però ho faran, amb el
temps ho faran.
A partir d’aquell moment Kickstarter va
explotar amb campanyes de categories
tan variades com les de tecnologia, menjar o videojocs. Els projectes finançats
també es van anar acumulant en aquestes noves categories. Bicicletes elèctriques com Sondors, jocs de cartes com
Exploding Kittens o inclús neveres com
The Coolest Cooler són tres exemples
més d’aquesta flexibilitat.
I la cosa no es va quedar a Kickstarter. La
segona plataforma de crowdfunding de recompensa més gran del món, Indiegogo,
també va veure com naixien campanyes
diverses gràcies a les seves eines online
i al suport de comunitats; per exemple,
una granja d’apicultura no intrusiva amb
les abelles anomenada Flow Hive, que va
recaptar més de 12 milions de dòlars a la
plataforma l’any 2015.
Al nostre país, a Verkami, s’han finançat
campanyes tan diverses com una bicicleta
de bambú. Els creadors de Bamboo Bikes
Barcelona són, a més, els qui ostenten el
rècord de 100% assolit més ràpidament
a la plataforma catalana. Ho van aconseguir només en dotze minuts, la qual
cosa posava en evidència la importància

154

de l’estratègia i la preparació prèvia al
llançament de les campanyes. En voleu
més, de diversitat? Bé, som-hi: una plataforma online d’ensenyament anomenada Pildorea, uns quaderns de notes per
a esquerrans anomenats Zuadernos o un
prestatge de disseny modular anomenat
Köllen Bookshelf, totes elles campanyes
finançades a Verkami. Sorpresos? A Verkami no només es financen pel·lícules i
música, que també, evidentment, però
no únicament.
Aquest ús del crowdfunding més enllà del
terreny cultural va fomentar el desenvolupament d’altres tipus de crowdfunding.
Anem a veure quins altres tipus de finançament col·lectiu trobem.

10.5. Donacions i retorn
financer, no només
recompenses
El crowdfunding de donacions és també
un dels primers que van sorgir al món. La
prova la tenim en l’àmbit nacional amb
plataformes con Teaming, que va néixer
el 1998 amb microdonacions d’un euro
al mes per a diverses causes socials o solidàries. El que el diferencia del de recompensa bàsicament és que la persona que
aporta diners o fa en forma de donacions, no espera rebre cap producte, servei
o experiència a canvi.
Hi podem trobar campanyes de tipus
completament solidari com el pagament

Plataformes con Teaming, que
va néixer el 1998, permeten
microdonacions d’un euro al mes
per a diverses causes socials o
solidàries.
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de tractaments mèdics o l’ajuda a damnificats per algun tipus de desastre natural. L’any 2016 Indiegogo ha estrenat una
plataforma específica per a aquest tipus
de campanya, anomenada Generosity.
De vegades, el crowdfunding de recompensa i el de donacions es poden arribar
a barrejar; és el que passa amb el que jo
anomeno el «crowdfunding de donacions
a través de recompensa».
Aquest tercer tipus de crowdfunding
que us presento, després del de donació
pur i el de recompensa, és ben especial.
El podem trobar a plataformes que
s’hi dediquen en la seva totalitat, com
Omaze o Prizeo, però també dins del
que seria una plataforma de recompensa
tradicional com ara Indiegogo, Verkami o
inclús Kickstarter. La clau per entendre’l
és que les persones donen diners a una
causa, però alhora reben algun tipus
de recompensa. Cada campanya és
com una subhasta benèfica, en què tots
els participants obtenen alguna cosa i
aporten donacions.
Podem trobar exemples com una
campanya protagonitzada per George
R.R. Martin, autor de Joc de trons, que, a
canvi de donacions per salvar un santuari
de llops, oferia recompenses, com poder
convertir-se en un personatge de la seva
obra. També podem trobar campanyes com
la de Homeless Entrepreneur, a Verkami,
en què es recollien donacions per poder
treure del carrer a una persona sense
sostre i, a canvi, s’oferia un seguiment en
vídeo de tota l’experiència.
En general, Omaze i Prizeo són plataformes en què personalitats o marques famoses creen una campanya de donació lligada
a una causa i després donen recompenses.
S’han vist campanyes d’U2 o de la marca
Star Wars. En canvi, a les campanyes de
plataformes de recompensa trobem tot tipus de creadors, siguin famosos o no.

També tenim altres tipus de finançament
col·lectiu, que tenen un retorn per a
la persona que aporta. Concretament,
en són dos més, a part dels que ja
hem presentat. El primer s’anomena
«crowdfunding d’inversió», i també
és conegut amb el terme anglosaxó
crowdequity. El retorn, en aquest cas,
és condicionat i es concreta en forma
d’inversió en el capital d’una empresa de
recent creació o en la participació dels
seus beneficis futurs. Aquest és el primer
tipus del que anomeno «crowdfunding
financer», és a dir, un crowdfunding en
què s’ofereix un retorn econòmic per a
les persones que hi participen.
Les plataformes de referència d’aquest tipus de crowdfunding van néixer uns anys
més tard que Kickstarter. Al Regne Unit es
van fundar les principals plataformes de
caràcter mundial, com Crowdcube o Seedrs. Cada plataforma s’ha d’adaptar molt
bé al país on opera, ja que per tancar operacions d’inversió a través d’Internet s’han
de complir legislacions nacionals ben diverses. Per exemple, un ciutadà espanyol
pot invertir en una empresa anglesa publicada a Crowdcube, però, en canvi, un
ciutadà anglès sense NIE o DNI no pot fer
el mateix si l’empresa és espanyola.
Normalment aquest tipus de finançament col·lectiu s’aplica a campanyes
d’empreses de recent creació o startups. Hi podem trobar, igual que en el
crowdfunding de recompensa, categories
ben diverses, des de marques de cervesa
com BrewDog, finançada a Crowdcube,
fins a divises virtuals com a Eurakos, que
també es va finançar a la mateixa plataforma, però des d’Espanya. Normalment
els criteris per acceptar un projecte i publicar-lo a la plataforma són estrictes a
totes les plataformes. Es busca sempre
reduir el màxim el risc de les inversions i
poder garantir el retorn als inversors que
hi participin.
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Per acabar tenim el crowdfunding de
préstec, també conegut com a crowdlending, en què qui participa aportant fons
rep un retorn en forma d’interessos pels
diners invertits. És important que el projecte que rep el finançament tingui capacitat de retorn del préstec, i és per això
que les plataformes tenen criteris d’acceptació molt estrictes. Plataformes com
Arboribus o Lending Club, participada
per Google, són plataformes que operen
amb aquest tipus de finançament.
Com es pot veure, en els cinc tipus de
crowdfunding presentats hi ha algun tipus de retorn per als qui aporten els fons
i col·laboren per tirar un projecte endavant. En el de recompensa és un producte, un servei o una experiència; en el de
donació és un retorn intangible de poder
contribuir a una causa; en el de donació
a través de recompensa hi ha un retorn
tangible com una recompensa o un seguiment del projecte, i, finalment, en els
d’inversió o préstec és un retorn financer.

La segona campanya va ser pel llançament
de la segona generació de rellotges l’any
2015. Pebble Time va superar els 20
milions de dòlars recaptats i va rebre
el suport de més de 78.000 persones. A
més, abans d’arribar a aquesta campanya,
la companyia ja havia aconseguit
finançament addicional a través d’un
fons de capital de risc. Un total de 15
milions es van sumar als deu inicialment
aconseguits a la seva primera campanya.
I, finalment, la tercera campanya de Pebble va ser llançada fa poques setmanes,
aquest mateix any 2016. Ha aconseguit
més de 12 milions de dòlars i ha rebut el
suport de més de 66.000 persones. Com
veiem, inclús, a la tercera campanya, els
resultats han estat millors que a la primera. Cada cop que Pebble estrena una
campanya els seus resultats milloren.

Quan algú analitza casos com Pebble
des del 2012 fins a l’actualitat és quan
comença a adonar-se del veritable potencial del crowdfunding. La start-up de Palo
Alto, ciutat que ha vist créixer empreses
com Facebook o Pinterest, va començar
el 2012 amb un gran èxit recaptant més
de 10 milions de dòlars i prevenent més
de 68.000 rellotges intel·ligents.

Però també tenim plataformes que
s’adapten a aquesta estratègia a mitjà
o llarg termini lligada al crowdfunding.
Parlo de Patreon, la plataforma de
crowdfunding recurrent. Aquest tipus de
finançament col·lectiu recurrent és aquell
que permet que es recaptin fons de forma
mensual o cada vegada que es crea alguna
cosa nova. Inicialment va ser concebuda
per youtubers, que així podien emular un
model de subscripció per als seus canals.
La gent aportava diners mensualment i
rebia, a canvi, continguts exclusius.

Però aquesta campanya només va ser
l’inici. La van succeir dos grans èxits
més que són la pauta per considerar el
crowdfunding una estratègia a llarg
termini i no només una forma d’aconseguir
fons
puntualment.
Efectivament,
l’empresa ja ha fet dues campanyes més

Però l’ús de Patreon actualment va molt
més enllà. Ja hi ha autors de còmics i altres obres literàries que la fan servir per
rebre aportacions cada cop que publiquen
un capítol de les seves obres. També els
artistes musicals la fan servir per aconseguir subscriptors en els seus canals de

7.6. De la puntualitat a
l’estratègia a llarg termini
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amb èxit, i ha presentat dues generacions
més de rellotges intel·ligents. La seva
comunitat ha crescut al mateix ritme que
el propi projecte.
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El crowdfunding és una eina ideal
per estudiar el mercat. Ens pot
donar informació sobre si un
producte, servei o experiència
que vulguem crear serà o no ben
acceptat pel mercat.
Youtube. Fins i tot, els creadors de podcasts la fan servir per treballar un model
de subscripció amb les seves comunitats.
És simple, la gent paga a canvi de contingut exclusiu, sigui mensual o sigui cada
cop que es genera nou contingut.
Com a conclusió podríem dir que el
crowdfunding és una eina ideal per estudiar el mercat. Ens pot donar informació
sobre si un producte, servei o experiència
que vulguem crear serà o no ben acceptat
pel mercat. També podem validar altres
aspectes importants del projecte, com ara
els preus, les innovacions possibles sobre
el projecte de base i, fins i tot, l’equip
de col·laboradors que tinguem. Anem a
veure aquests aspectes al següent apartat
de l’article.

10.7. Jo prototipo, tu prototipes,
ells prototipen
Bé, tenim una idea i un prototip i sembla que té acceptació, però ens falten recursos per poder produir a major escala.
Aquest és l’escenari ideal per llançar una
campanya de crowdfunding.
Un escenari en què els creadors de la idea
no només tenen una idea. S’ha d’haver
invertit prou temps i diners per tal de tenir un prototip. Un cop el tenim, es pot
validar la idea amb una campanya de
crowdfunding. El motiu és que si no som
capaços d’explicar la nostra idea d’una

forma tangible, serà impossible generar
confiança en la nostra campanya.
El crowdfunding és molt més difícil que
vendre, ja que és prevenda. S’ha de convèncer els nostres mecenes potencials,
que no deixen de ser precompradors,
amb un producte, servei o experiència
ben acabats. Si parlem de jocs de taula,
com, per exemple, HappyWeek, que es va
finançar a Verkami, haurem de tenir un
prototip complet del joc: el taulell, la mecànica del joc, els dissenys de les diverses
parts del joc, etcètera. Si parlem d’una
bossa que permet acumular l’aigua que
normalment malbaratem per escalfar la
dutxa i fer-la servir per a diverses activitats, també haurem de crear un prototip.
Si els mecenes potencials no són capaços
de fer-se una idea clara de com funciona
l’invent, segur que no anticiparan els seus
diners confiant a rebre una cosa que no
saben com serà. És el cas de WaterDrop,
campanya finançada a Kickstarter.
En serveis passa exactament igual, i podem veure un exemple en la campanya
de Pildorea. Parlem d’una plataforma
d’ensenyament online, un clar cas de
servei. La plataforma va finançar el desenvolupament del seu sistema de subscripcions. Com? Senzill, els mecenes
participaven adquirint anticipadament
paquets mensuals amb càpsules de formació. Però, per descomptat, la plataforma ja estava activa en el moment de fer
la campanya; per tant, els mecenes tenien una idea clara de com seria el servei
ofert.
Per tant, si pensaves que el crowdfunding
era el camí ràpid, torna a reflexionar. No
ho és, però, en canvi, sí que et permetrà
estalviar molts recursos per al teu projecte. És molt millor dedicar temps i diners
a fer un prototip i després comprovar si
la idea és acceptada, que no pas invertir
encara més temps i diners a generar una
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producció que després no tindrà sortida
al mercat.
I, sobretot, el crowdfunding et permetrà
estalviar temps. Com? Fent evident si la
teva idea pot ser sostenible o no. Si no
ets capaç de generar recursos i tenir un
públic interessat en la teva campanya de
crowdfunding, segurament tampoc no ho
aconseguiràs en el mercat. El crowdfunding
és, per tant, la prova de mercat definitiva
per a qualsevol projecte.

10.8. Molt més que finançament,
validant una idea
Però molt més enllà que com a eina
d’estudi el crowdfunding permet validar
una idea. El preu, el producte (o servei)
ampliat i inclús l’equip poden validarse fent servir el finançament col·lectiu.
Fem un breu repàs a aquestes variables
que es poden validar mitjançant el
crowdfunding.
En primer lloc, tenim el preu, la incògnita
més difícil de resoldre per qualsevol emprenedor. Quant estarà disposat a pagar
el consumidor pel meu producte o servei?
Surto car o barat? M’he d’emmirallar en
la competència o fer servir una estratègia
totalment diferent? Com em percebrà el
consumidor, com un producte de qualitat
i car o amb bona relació qualitat-preu?
Bé, el crowdfunding permet resoldre
aquesta incògnita. En primer lloc, fent
servir l’estratègia d’early birds. Els early
birds són recompenses per als primers
mecenes, és a dir, per a les primeres persones que participen en una campanya
de finançament col·lectiu. Acostumen a
tenir un preu més baix que la mateixa
recompensa per a la resta de mecenes.
I són recompenses limitades, de manera
que quan s’esgoten la resta de mecenes
han de pagar més per obtenir el mateix.
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Lluny de desmotivar els mecenes que
arriben més tard, aquesta estratègia fa
que els nous mecenes encara vulguin
participar més en el projecte. El motiu es
pot explicar per la psicologia del consumidor. Quan veiem un bar ple irremeiablement volem entrar, i una campanya
amb recompenses esgotades comença a
ser un bar ple. Aprofundirem en aquest
concepte en el següent i darrer apartat
de l’article.
La qüestió és que gràcies a aquesta estratègia es pot saber del cert quant està disposat a pagar un consumidor potencial
pel nostre producte, servei o experiència.
Si s’esgoten les recompenses limitades o
early birds, llavors estarà clar que el consumidor pot estar disposat a pagar més.
I si encara continua la demanda un cop
esgotades aquestes recompenses, llavors
és que hem capturat tot l’excedent del
consumidor o part d’ell, és a dir, que el
consumidor ho està pagant tot o gran
part del que està disposat a pagar.
Un exemple? La primera campanya de Pebble va presentar una recompensa early
bird per obtenir el rellotge a 99 dòlars de
preu. Es van esgotar les dues-centes unitats de la recompensa i més de quaranta
mil persones van aportar per la mateixa
recompensa 115 dòlars de preu. Com a
conclusió, els creadors de Pebble van saber capturar l’excedent del seu consumidor potencial i van tenir informació per
fixar bé la seva estratègia de preus.
Per parlar de la variable de producte
ampliat farem servir un exemple
d’entrada. Els Zuadernos, o quaderns per
a esquerrans, es van finançar a Verkami
amb el suport de prop de set-centes
persones. Durant la campanya, d’objectiu
2.500 euros, es va publicar que si s’arribava
a doblar la fita inicial es doblarien les
pàgines de tots els quaderns. El resultat
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va ser que les persones van donar suport
al projecte i es va doblar la xifra. De fet,
la campanya va arribar a recaptar prop
del 400% del seu objectiu inicial. Aquest
exemple ens demostra que la comunitat
de persones que donen suport a un
projecte de crowdfunding volen molt més
que participar finançant-los. Volen dirhi la seva i decidir, per exemple, si els
interessa o no un producte més complet
o amb determinats accessoris extra.
I què hem de dir de l’equip? Doncs que
veritablement el crowdfunding és complex de gestionar. Els equips de persones
que han de dur a terme campanyes de finançament col·lectiu s’enfronten a mesos
amb una càrrega de feina molt intensa.
Per aquest fet una campanya de crowdfunding també valida la cohesió d’un equip
d’emprenedors. A més, durant una campanya es poden aconseguir suports de
col·laboradors externs al projecte. Com
que tenen molta visibilitat, els projectes
que estan ben gestionats aconsegueixen
arribar a oïdes de molts col·laboradors
potencials. Potser s’aconsegueix un distribuïdor per al producte, potser un motllista que col·labori en la preproducció
o potser un responsable financer. El fet
és que una campanya de crowdfunding
no només valida l’equip gestor de la campanya, sinó que també el pot fer créixer.
En definitiva, hem vist com el crowdfunding pot validar l’estratègia de preus
escollida per un producte, servei o experiència. També com es poden validar
possibles versions del producte o acces-

El crowdfunding pot validar
l’estratègia de preus escollida, les
possibles versions del producte i
l’equip que gestiona la campanya.

soris del producte principal. I, finalment,
com es pot posar a prova l’equip que gestiona la campanya i, fins i tot, aconseguir
col·laboradors per al projecte.
I ara anem a veure tres regles d’or bàsiques per tal que el plantejament d’una
campanya sigui correcte, d’entrada, i
així serà molt més possible que aquesta
tingui èxit, ja que, de mitjana, fracassen
del 50% al 80% de les campanyes de
crowdfunding.

10.9. Tres regles d’or bàsiques
del crowdfunding
En primer lloc, cal tenir present que en
una campanya de crowdfunding el més
important és generar credibilitat i confiança. A la xarxa ens movem per referències. Si un lloc web no ens sembla
de confiança no hi comprarem mai. De la
mateixa manera, si ens trobem una campanya de crowdfunding amb un 10% recaptat en tres setmanes, segurament no
hi confiarem.
Aquí presento la primera de les tres regles d’or que tractarem en aquest article,
la «regla 30-90-100». Si una campanya
recapta el 30% del seu objectiu inicial en
set dies o menys, llavors té el 90% de probabilitats d’arribar al 100% del seu objectiu de recaptació. I s’ha de recaptar amb
suports reals de persones que confien en
el projecte; aquest fet és molt important.
Si aconseguim que els primers suports es
produeixin ràpidament, llavors, de manera orgànica anirem aconseguint arribar al 100%.
Per aconseguir acomplir aquesta regla
d’or i la següent que presentaré és essencial fer una bona precampanya. S’ha de
generar una comunitat de persones que
donin suport al projecte abans d’estrenar
la campanya de crowdfunding. O, si més
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no, s’ha de tenir detectada una o diverses
comunitats potencialment interessades
en el projecte. I a més de tenir-les detectades s’han de comunicar les recompenses
per als primers mecenes i aconseguir que
hi hagi un compromís ferm d’aportació a
la campanya. Aquest compromís es pot
aconseguir demanant el correu electrònic de les persones implicades a canvi
d’avisar-los en el moment que s’estreni
la campanya. D’aquesta manera aconseguirem saber quin número de persones
hi ha veritablement interessades a donar
suport a la campanya.
La segona regla d’or s’anomena la «regla
del poder del 100». Aquí és on parlem
dels bars plens. No us heu adonat que
sempre que hi ha un bar ple de persones irremeiablement hi ha més gent que
vol entrar? Bé, doncs, en el crowdfunding
passa una cosa similar. Si una campanya
arriba al 100% amb suports de persones
reals llavors genera un efecte reclam.
I per què dic suports de persones reals? Pel
fet que tant aquesta regla com l’anterior
no es poden falsejar. No val aportar els
diners un mateix i esperar que tinguin
efecte. El motiu és que les persones que
participen realment en una campanya de
crowdfunding no només aporten diners,
també comparteixen la campanya entre
els seus contactes. I aquesta comunicació
boca a boca és essencial per tal que les
regles d’or esmentades tinguin un efecte
real.
La tercera i última regla de la qual parlarem s’anomena la «regla 1-3». Defineix
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que només entre un 1% i un 3% de les
visites d’una campanya de crowdfunding
es transformen en mecenes. És a dir,
que de cada cent visites com a molt es
poden aconseguir entre un i tres mecenes. Aquestes xifres expliquen per què el
crowdfunding és tan difícil.
Si, per exemple, es volen recaptar cinc
mil euros i l’aportació mitjana de la
campanya s’estima que serà de quaranta
euros, llavors necessitarem 125 mecenes
per arribar al 100%. Aquests 125 mecenes
dividits entre una taxa de conversió del
2% representen 6.250 visites necessàries
per tenir èxit a la campanya.
A més, aquestes 6.250 visites no ens les
aporta la plataforma de crowdfunding, o
aquell amic que tenim amb tants seguidors a les xarxes socials. No. Haurem de
treballar la comunicació i el màrqueting
de la campanya nosaltres mateixos. Com
a mínim fins que no arribem al 100% del
nostre objectiu serà difícil que la plataforma o els mitjans de comunicació, o inclús els amics, es facin ressò de la nostra
campanya.
Com a conclusió podem dir que el
crowdfunding no és fàcil, però sí una
manera immillorable de validar les idees
d’emprenedors, pimes i, fins i tot, grans
empreses. Ens veiem a la xarxa per treballar els vostres projectes.

BLOC 4.
Entre els àtoms i
els bits
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11.1. Introducció
En el seu informe «State of the Nation
2016», la prestigiosa Institution of Civil
Engineers britànica analitza els riscos
i les oportunitats del procés anomenat
«devolution», consistent en la transferència de les polítiques de gestió de les infraestructures als poders regionals i locals,
en concret la gestió dels usos del sòl,
la gestió del risc d’inundacions, la gestió del cicle de l’aigua i dels residus, la
generació d’energia a petita escala, o el
transport local o regional, i que, tal com
s’indica en diverses parts del treball, ha
d’ajudar al creixement local i al reequilibri de l’economia. Ha d’ajudar, per tant,
a la recuperació econòmica i a la millora
tant de la qualitat de vida dels ciutadans
com de la qualitat mediambiental.
Per fer efectiva aquesta millora de les condicions de vida dels ciutadans, l’informe
estableix tot un seguit de recomanacions,
entre les quals destaca la necessitat de
disposar de sistemes de gestió d’aquestes
infraestructures, dissenyats amb visió
sistèmica, integrats i resilients. D’això es
dedueix, doncs, que la resiliència és un
atribut que requereixen els sistemes de
gestió per merèixer la qualificació d’aptes
per a les condicions d’exigència actuals.
Per «resiliència» s’entén la capacitat d’un
sistema per preservar, d’una manera
oportuna i eficient, les seves funcions,
tot resistint, absorbint o adaptant-se a les
sol·licitacions inhabituals i recuperant-se
dels impactes que pugui rebre.
És interessant constatar que el servei ferroviari, ja des de molt abans d’encunyarse el concepte de resiliència de sistemes
o d’organitzacions, tradicionalment ha
aplicat solucions organitzatives i tecnològiques adreçades a fer que les seves
respostes davant de les eventualitats i els
canvis garantissin la màxima continuïtat

La resiliència és la capacitat d’un
sistema per preservar, d’una
manera oportuna i eficient, les
seves funcions, tot resistint,
absorbint o adaptant-se a les
sol·licitacions inhabituals i
recuperant-se dels impactes que
pugui rebre.
de servei, i, per tant, ha generat models
de gestió propis dels sistemes resilients.

11.2. La resiliència d’un sistema
La resiliència és la característica que
permet al sistema respondre de manera efectiva i eficient a les necessitats
d’adaptació que provoca una pertorbació, un incident, una interferència o un
impacte, i, per tant, també, que li permet
l’adopció de canvis imposats per un projecte d’evolució radical, que s’implanta
per permetre-li adaptar-se millor a noves
necessitats. És, doncs, una característica
útil per a la governança del risc i ho és
també per a la gestió del canvi.
La resiliència està, per tant, directament relacionada amb la sostenibilitat
de l’activitat del sistema, és a dir, amb la
continuïtat de servei que pugui subministrar al llarg del temps.
En l’actualitat, els fenòmens associats al
canvi climàtic i altres amenaces d’origen
divers vulneren potencialment l’estabilitat
d’infraestructures i serveis en general, i
els serveis ferroviaris en particular, per la
seva elevada concentració de demanda i
requeriments de seguretat, en poden patir les conseqüències. I és la necessitat de
garantir la seva funcionalitat, perseguint
l’homeòstasi, la que obliga les organitza-
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cions que presten aquest tipus de servei a
adoptar clarament models de resiliència,
amb els processos pertinents, basats en
la gestió sistèmica de les amenaces i els
riscos, tant causats per desastres naturals
com provocats per l’home.
D. Robb (2000), a Building Resilient Organizations, descriu una organització resilient com la que és capaç de mantenir
un avantatge competitiu a través de la
seva capacitat de:
1. Prestar de manera habitual un servei
d’excel·lència.
2. Innovar i adaptar-se als canvis ràpids, fins i tot sobtats, del seu entorn.
E. Hollnagel (2009) va més enllà i defineix com a organitzacions o sistemes
resilients aquells que tenen la capacitat
de fer front a situacions, esperades o no,
mitjançant quatre aptituds:
1. Respondre als reptes habituals, amb
els recursos necessaris.
2. Monitoritzar l’activitat, entenent quan
una amenaça pot esdevenir crítica.
3. Anticipar l’arribada d’eventualitats,
conegudes o desconegudes.
4. Aprendre del passat, tant dels encerts
com dels errors.

Figura 1. Els quatre atributs de la resiliència.

Altres autors consideren uns altres quatre atributs fonamentals de les organitzacions resilients:
1. Capacitat o resistència.
2. Flexibilitat o adaptabilitat.
3. Tolerància o existència de backups,
encara que en servei degradat.
4. Capacitat col·laborativa de llurs elements organitzatius.
Amb un cert paral·lelisme, la Institution
of Civil Engineers ha publicat una guia
amb un nom molt suggeridor, UK Guide
for Keeping the Country Running, en què
determina que la resiliència d’un sistema
de prestació de serveis combina els quatre
atributs següents, recollits a la figura 1:
1. Resistència davant d’esforços o
atacs.
2. Fiabilitat dels elements i sistemes
que permeten prestar el servei.
3. Redundància en els elements o subsistemes clau.
4. Resposta i capacitat de recuperació.
Seguint aquesta estructura conceptual
per a un sistema de prestació d’un servei
ferroviari, aquests atributs es poden desplegar, com es veurà més endavant.

Font: UK Guide for Keeping the Country Running. Institution of Civil Engineers.
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És necessari dir que la protecció davant
dels atacs en els sistemes informàtics i
de comunicacions, accions pròpies de
la ciberdelinqüència, també requereixen
mètodes paral·lels a l’esmentat, tenint
en compte totes les fases al llarg de la
vida útil del maquinari i el programari,
el seu disseny, el seu redisseny i manteniment. D’aquí el nom de ciberresiliència,
que conceptualment no s’allunya gens
del desenvolupament que fem en aquest
article, amb relació a la resiliència d’un
sistema.
3. La resistència
La capacitat de resistència s’assigna normalment a l’àmbit estructural, i té en
compte la resistència dels materials de
construcció. Per tant, correspon als mètodes de l’enginyeria civil relacionats amb
la resistència dels materials comprovar
per a les estructures (obres de fàbrica,
talussos, desmunts, túnels, paviments,
etcètera) la seva capacitat portant, les
sol·licitacions per a les quals han estat
dissenyades, i reforçar-les si es considera
necessari en previsió de noves càrregues
no previstes en origen, perquè són poc
habituals.
Però si tenim en compte que els
serveis ferroviaris es desenvolupen en
infraestructures lineals i són suportats
per vehicles i sistemes informàtics i de
comunicacions, no només cal revisar, i
reforçar, si cal, les estructures construïdes
(infraestructures com ara ponts, murs,
etcètera, les superestructures com el
mateix parament de la via i el seu llit
de balast, els suports per als sistemes
d’alimentació elèctrica i la capacitat de
bombament dels pous d’esgotament
d’aigües en trams o estacions soterrades,
per exemple).

La protecció davant les accions
pròpies de la ciberdelinqüència
requereix mètodes que tinguin
en compte totes les fases al llarg
de la vida útil del maquinari i el
programari, el seu disseny, el seu
redisseny i manteniment.
Ventades, aiguats, nevades, intrusions
amb sabotatge i sequeres que poden derivar en incendis forestals són casos en què
cal posar en marxa nous procediments de
revisió i manteniment de les franges de
protecció de la infraestructura lineal i de
punts singulars. Les actuacions que cal
seguir són, bàsicament, la tala d’arbres,
el control d’accessos, el control de passos
de fauna i, si cal, l’ampliació de la franja
de protecció, recorrent a tots els mitjans
pertinents, fins i tot a la via jurídica, si
s’escau, per assegurar la diligència en
el manteniment d’aquest espai, que ha
d’estar lliure de massa forestal i lliure de
passos viciats.
En les obres hidràuliques, des dels ponts
fins a les obres menors de desguàs, claveguerons, cunetes, etcètera, es pot fer necessari el recàlcul o redimensionament de
les capacitats hidràuliques (les seccions o
la llum dels ponts) per poder desguassar
cabals amb períodes de retorn superiors
als del càlcul original del projecte. Però
el que segur que cal assegurar al llarg de
la seva vida útil és el manteniment de les
seves capacitats drenants en qualsevol
circumstància.
En línies o xarxes amb trams soterrats a
les proximitats de grans rius, hi ha ciutats que hi han instal·lat portes de sege-
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llats de túnels, com ara Londres, Taipei,
Istanbul o, recentment, Praga (el 2002 es
van inundar 17 quilòmetres de túnel, un
31% de la longitud total de xarxa soterrada, amb un temps de recuperació total
de la normalitat de sis mesos).
També és interessant l’experiència de la
RATP, l’operador de transport metropolità de París (metros, tramvies i autobusos), que va estudiar les conseqüències
d’una inundació a París d’efectes similars
als del màxim històric (1910, amb una
altura d’avinguda de 8,62 metres per damunt del nivell mitjà del Sena al seu pas
pel pont de l’Ànima) i en va extreure conseqüències per millorar la seva capacitat
de protecció i recuperació.
Tornant als aspectes generals, també s’ha
de revisar l’estabilitat dels pendents de
terraplens i desmunts, estables en règims
hídrics habituals, però que poden sofrir
modificacions per canvis destacats en la
freqüència i intensitat de les pluges. Cal
sanejar de manera habitual l’intradós de
murets i xarxes d’intercepció de rocs i
esllavissades, perquè mantinguin la seva
capacitat resistent, i potser cal revisarne els pendents, existències de bermes
d’intercepció de blocs, etcètera.
En les línies costaneres, davant dels impactes d’onatge i episodis d’augment del
nivell marí, cal reforçar l’estabilitat del
traçat viari mitjançant el disseny de proteccions dinàmiques i obres marítimes,
com s’ha realitzat recentment, de resultes de la interrupció durant vuit setma-

La capacitat de resistència
s’assigna normalment a l’àmbit
estructural, i té en compte la
resistència dels materials de
construcció.
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nes del servei ferroviari de la línia Exeter
- Newton Abbot, al sud-oest d’Anglaterra,
entre febrer i març del 2014.
D’altra banda, temperatures anòmalament elevades provoquen, entre d’altres,
dos efectes no desitjats per al sistema ferroviari, la distensió de la catenària i els
«garrots» a la via.
La catenària és el sistema de cables, situats longitudinalment sobre la via, que
permeten alimentar amb energia elèctrica les locomotores i unitats de tren
equipades amb motors elèctrics. Com a
pal·liatiu de l’estirament que aquests cables pateixen per la calor, cal assegurar-se
que les rodes que permeten el desplaçament dels tensors estiguin correctament
mantingudes i lubrificades en el seu eix
de gir, i que garanteixen que es pot produir el moviment necessari de desplaçament dels extrems del cable per tal que la
catenària mantingui la seva tensió de treball. Si aquest moviment no és possible,
el cable adopta una corba excessiva que
pot produir la seva enganxada i arrossegament per part del pantògraf d’un tren,
la qual cosa provoca una incidència de
reparació laboriosa i costosa en temps.
Els garrots són deformacions de la via
per vinclament o dilatació del carril per
efecte de la temperatura, que troba un
confinament en les subjeccions del carril
a la travessa i n’estreny puntualment
l’ample nominal (separació entre les
cares actives o interiors dels carrils,
1.000 mil·límetres en l’ample mètric o via
estreta, 1.435 mil·límetres en l’ample UIC
i 1.668 mil·límetres en l’ample ibèric).
Si el procés anomenat «d’alliberament
de tensions» no s’ha pogut realitzar de
manera correcta o ha estat insuficient
perquè el gradient tèrmic és superior a
l’esperat, com a estratègia preventiva
cal augmentar la rigidesa i el pes del
parament de la via, recorrent a carrils
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de més pes i/o a travesses de formigó
monobloc, o aproximar-les, si és el cas,
dels 70 centímetres inicials als desitjables
60 centímetres entre eixos de travessa.
En corbes de radi tancat se sol assegurar
la seva posició fixant el parament de via
al terreny a través de la capa de balast
amb sistemes que augmentin la seva
resistència al desplaçament lateral.

11.4. La fiabilitat
La fiabilitat és la capacitat d’un element
per desenvolupar la funció per a la qual
es dissenya, sota unes condicions donades i durant un interval de temps determinat. En un servei ferroviari, les condicions que afecten la fiabilitat solen ser
de caire operatiu, com ara la velocitat, la
freqüència de pas, el temps de recorregut, la càrrega remolcada; i de caire mediambiental, com ara les temperatures
(més amunt n’hem vist algunes repercussions), la humitat relativa, el nivell freàtic o la compatibilitat electromagnètica
entre equips interns i externs. També es
veu afectada per la qualitat del contacte
roda-carril i pantògraf-catenària, o pel
gàlib dinàmic dels vehicles amb relació
a la geometria de la infraestructura i a la
posició d’obstacles o elements propers a
la via.
De fet, la fiabilitat forma part de les anàlisis RAMS (acrònim anglès que respon
als termes «fiabilitat», «disponibilitat»,
«mantenibilitat» i «seguretat»), una metodologia d’avaluació de les prestacions
dels sistemes que implica tots els subsistemes, i que té per finalitat assegurar la
qualitat del servei i el seu nivell de confiança.
Una solució habitual per garantir la disponibilitat d’elements com talussos, especialment desmunts on es poden provocar esllavissades o caigudes de blocs
de pedra, és instal·lar-hi sistemes d’avís,

que puguin informar amb prou antelació el maquinista del tren que s’hi estigui aproximant o puguin aturar el tren
a temps abans d’arribar al punt de la intercepció. Un exemple interessant es pot
trobar a la línia ferroviària Merano-Malles, a la Val Venosta, al Tirol italià, en
què es va instal·lar un sistema d’aquest
tipus de resultes del greu accident per
descarrilament sofert l’abril de 2010,
precisament provocat per una esllavissada en una zona amb poca distància de
visibilitat.

11.5. La redundància
En l’àmbit dels sistemes i dels processos
crítics, com ara la tracció del material
mòbil ferroviari, les comunicacions o la
regulació de la circulació, i, com es veurà
més endavant, l’atenció i la informació al
client, és necessari garantir-ne la redundància.
El material mòbil (locomotores, cotxes,
unitats de tren –automotors–, etcètera),
peça clau del transport ferroviari, ha de
disposar d’alguns dels subsistemes desdoblats perquè, si un d’ells s’avaria, es
pugui continuar circulant, ni que sigui
fins a la propera estació, o idealment fins
a acabar el servei o recorregut previst.
Els sistemes d’alimentació elèctrica no
han de dependre d’una sola connexió de
servei, i han d’estar, preferentment, configurats en anella, de manera que l’energia
pugui arribar sigui per un arc o pel següent. A més, s’ha de disposar de grups

És necessari tenir sistemes de
comunicació alternatius, com
la ràdio, la telefonia digital o la
telefonia analògica per coure.
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electrògens que cal mantenir per tenir-ne
plena disponibilitat quan són requerits
(normalment, de manera molt esporàdica, però crítica).
És necessari, igualment, tenir sistemes de
comunicació alternatius, com la ràdio, la
telefonia digital o la telefonia analògica
per coure. El sistema primigeni, telèfon
punt a punt suportat pel coure, es pot
mantenir com a backup dels sistemes
tecnològics més avançats, com la ràdio
o la fibra òptica, encara que tingui
prestacions inferiors.
La redundància ha de donar-se singularment en els sistemes de regulació (o de
blocatge) de les circulacions, ja que es
tracta d’un subsistema essencial del servei ferroviari. Hi ha diferents tipus de sistemes de blocatge, la comesa dels quals
és garantir la seguretat de les trajectòries
dels trens o les circulacions, mantenint la
separació necessària entre els trens que
circulen per una mateixa via, la qual cosa
evita col·lisions o encalçaments. En un
cantó (segment de la via) solament pot
haver-hi un tren (ocupació), i, per tant,
el sistema ha de deixar «bloquejat», és a
dir, ha d’impedir l’accés de qualsevol altre tren en aquest cantó.
La forma en què es realitza aquest blocatge depèn de la tecnologia disponible.
Justament per garantir la continuïtat de
servei, a través de la redundància, encara que sigui amb prestacions de capacitat
inferiors, és interessant que els sistemes
primigenis (blocatge telefònic, blocatge
electrònic local, etcètera) es mantinguin
com a backup dels més evolucionats, habitualment CTC (control de trànsit centralitzat) en xarxes de circulació densa.
Així doncs, és necessari garantir el manteniment dels equips corresponents,
però molt especialment cal vetllar per
l’entrenament del personal ferroviari en
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les diverses maneres de regular les circulacions, per si els sistemes més avançats,
per la causa sobrevinguda que fos,
deixessin de ser operatius. I en qualsevol
moment, per afrontar una eventualitat,
els agents de servei han de saber operar
sistemes alternatius amb solvència.
Com a singularitat, i pel seu interès específic, s’exposa una breu descripció dels
diferents sistemes de blocatge existents:
1. Blocatge telefònic (BT): El blocatge
dels cantons (seccions de la línia
ferroviària) entre dues estacions
obertes s’assegura per mitjà de
telefonemes transmesos entre els caps
de circulació.
2. Blocatge elèctric manual (BEM):
Realitzat pels caps de circulació mitjançant un dispositiu elèctric a cada estació, que estalvia els temps necessaris
per a l’establiment de les converses del
blocatge telefònic.
3. Control de circulació per ràdio (CCR):
Emprat en línies de trànsit dèbil. La circulació, en aquest cas, s’assegura per
mitjà del coneixement permanent, per
part del cap del CCR, de la situació dels
trens a les seccions, de l’autorització donada als maquinistes i l’avís d’arribada
dels trens. S’utilitzen comunicacions
tancades per ràdio.
4. Blocatge automàtic (BA): Protegeix
de manera automàtica els cantons
intermedis entre estacions mitjançant
senyals i circuits de via o comptaeixos. Es distingeixen el blocatge
automàtic en via única (BAU), el
blocatge automàtic en via doble (BAD)
i el blocatge automàtic de via doble
banalitzada (BAB). Aquest últim cas
permet la utilització de vies múltiples
en ambdós sentits.
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5. Blocatge de control automàtic
(BCA): En aquest cas, la distància de
seguretat es manté regulant la velocitat del tren, de manera que en cap moment se superi una velocitat límit, que
el maquinista rep de manera contínua
mitjançant senyalització a la cabina.

11.6. Resposta i recuperació
Finalment, en la resposta davant d’una
crisi (incidència del servei o emergència), i la recuperació de la normalitat, cal
trobar la combinació òptima del trinomi
d’actuació persones-procediments-tecnologia, esquematitzats a la figura 2.
La qualitat d’aquests elements, treballant
de manera combinada, sinèrgicament,
determinarà l’èxit de la intervenció i del
consegüent restabliment de la normalitat
en el servei ferroviari. La capacitat de cooperar diferents equips professionals de
manera àgil i amb l’objectiu comú i clar
també serà clau de l’èxit.
És imprescindible disposar d’unes pautes
d’actuació i procediments de prevenció
i emergències que tinguin en compte
els diferents estats d’alerta, incidents i
emergències imaginables. Totes aquestes

situacions requereixen reaccions pròpies
i/o coordinades amb serveis externs,
en el cas de Catalunya, coordinats des
del Centre d’Emergències de Catalunya
(CECAT).
En l’àmbit intern, tant els operadors
com els gestors d’infraestructura han
de constituir un comitè d’alerta (o de
crisi, si és el cas) per tal de planificar les
accions que cal implementar, assignar
responsabilitats i funcions, i assegurar
que els mitjans propis i aliens es troben
en els llocs adients, i amb les dotacions i
capacitats necessàries.
Garantir el flux d’informació sobre els
esdeveniments que succeeixen per a la
coordinació interna i externa és, doncs,
del tot imprescindible. Però en un servei
ferroviari, en què una interrupció del servei pot deixar amb la mobilitat coartada
milers de persones, la informació al client
és un procés especialment sensible, més
enllà de les tasques de recuperació de la
normalitat. La desinformació desperta
el rebuig més intens en els afectats, per
moltes raons.
La qualitat de la informació, i, per tant, la
seva utilitat, vindrà sempre definida per
la seva veracitat, realisme i adequació al
moment. Una bona informació atenua
els efectes d’una greu afectació al servei
ferroviari.

11.6.1. La informació al client. Procés crític
en la gestió d’una incidència
En la gestió de la crisi d’un servei ferroviari, per evitar la sensació de desinformació, per evitar projectar en l’opinió
pública una percepció de desgavell organitzatiu, i, molt especialment, per evitar que els clients del servei ferroviari
puguin sentir-se ostatges d’una situació

Figura 2. Trinomi d’actuació.
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Garantir el flux d’informació sobre
els esdeveniments que succeeixen
per a la coordinació interna i
externa és imprescindible.
no desitjada que els impedeix la seva
mobilitat, el client, el ciutadà usuari del
servei requereix una informació clara i
útil, sigui quina sigui la gravetat del succés. Per tant, la informació al client és un
procés crític que cal assegurar com a tal,
amb qualitat i disponibilitat, especialment quan els sistemes fallen. I aquesta
informació ha d’anar evolucionant en el
temps i l’espai, d’acord amb l’evolució
dels esdeveniments que van configurant
la situació de crisi.
L’anàlisi
d’un
nombre
important
d’incidències ens permet elaborar, per
deducció, una seqüència de fases que, indefectiblement, es van seguint, la qual es
recull a la figura 3.
En casos d’incidència en el servei ferroviari, cal preveure una fase inicial, de no
més de cinc minuts, en la qual el cap de
sala reuneix tota la informació que rep
per tots els canals i interlocutors, avalua
la situació i determina el grau d’afectació
del servei. En aquest moment és preferible no donar encara cap informació al
client. El risc de desinformar-lo és massa
alt.

Figura 3. Fases d’evolució d’una incidència.
(*) Fase que pot donar-se o no.
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Passats cinc minuts, ja en la fase 1, pot
continuar l’avaluació de l’afectació, però
ja cal generar un primer missatge per
als clients, si pot ser donant la previsió
de durada de l’afectació, però, si no, un
missatge genèric i amb el compromís
d’informar oportunament al cap de quatre minuts més, i després d’haver avisat
prèviament els agents d’atenció al client
(maquinistes i agents de servei en les estacions) perquè puguin activar-se com a
informadors.
Entra la fase 2, quan ja es pot determinar
la durada previsible de la incidència. Aleshores, cal emetre els missatges corresponents d’evolució esperada i la previsió de
fins quan durarà l’afectació. Mentrestant,
el servei ha continuat evolucionant des
de la situació d’inici de la incidència,
que pot haver obligat a interrompre tot
el servei o solament una part, fins a una
situació de servei encara degradada, repetitiva i, per tant, fàcil d‘informar.
Aquesta és la fase 3, que correspon a la
situació estable del servei, en un estat
d’inferior regularitat a l’habitual, i el missatge informatiu que es genera s’haurà
d’anar repetint amb la cadència associada a l’interval que aquest servei degradat permeti, amb un màxim d’uns deu
minuts.
Pot haver-hi una fase 4 en cas que es produeixi una nova situació més degradada encara que la que s’havia aconseguit
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Que la informació al client sigui
un procés crític obliga que els
processos que hi donen suport
siguin revisats i assegurats.
estabilitzar, i en la qual es generen nous
missatges d’acord amb la fase prèvia (0,
1 o 2) que correspongui. Tenir prevista
aquesta eventualitat, és a dir, la possibilitat que la situació, ja per si mateixa desfavorable, pugui empitjorar, evita la sensació de fracàs dels equips actuants en el
procés informatiu, i estableix les pautes
ordenades d’evolució de la informació.
En la fase 5 s’inicia el restabliment del
servei, i s’assoleix quan les causes tècniques de la incidència ja han estat reparades, el tren afectat ja ha estat retirat
del lloc, etcètera, per bé que el servei
encara estigui anant fora del seu horari
i amb retards considerables. En aquesta
fase s’informa els clients que la incidència ha estat resolta, tot i que encara hi
ha retards. I aquests retards, en un servei
ferroviari convenientment dissenyat i robust, s’aniran reduint gradualment.
Finalment, la fase 6 correspon a la total
normalització del servei, i els clients reben el missatge que tots els trens ja circulen amb l’horari habitual.
Que la informació al client sigui un procés crític obliga que els processos que hi
donen suport siguin revisats i assegurats.
Per això, els gestors dels serveis ferroviaris han de convèncer-se d’aquest fet en
primer lloc, han de tractar-la al màxim
nivell i, a continuació, han de prendre
decisions, molt probablement, en els diferents camps associats, bàsicament:
• Organitzatius, creant una nova especialitat i ofici, la d’agent d’informació

al client, amb la seva estructura de comandament, valors, criteris d’actuació,
processos de formació i entrenament
permanents, específics.
• Tecnològics, programant la reposició
de sistemes i instal·lacions amb nous
requeriments, prestacions de màxima
exigència, amb monitorització, autorevisió, enregistrament d’esdeveniments,
etcètera; dissenyant els sistemes avui
inexistents però necessaris, amb els
nous requeriments, de màxima exigència, que fan que el mercat evolucioni; mantenint les instal·lacions i
sistemes disponibles, de manera que
se n’obtingui la màxima disponibilitat;
revisant periòdicament l’estat de les
instal·lacions i els sistemes, el seu nivell de resposta, i actuant àgilment en
cas d’avaria.
• I, finalment, culturals, desenvolupant
i promovent una mentalitat autocrítica, positiva i de superació. El canvi cultural que requereix la gestió avançada
de la informació al client solament és
possible amb aquesta decisió i mantenint la directriu amb la constància necessària.

11.7. Resum. La governança del
risc
Dèiem, al principi, que la resiliència permet al sistema l’adopció de canvis imposats per un projecte que s’implanta per
permetre-li adaptar-se millor a noves
necessitats, i, per tant, és necessària per
a la gestió del canvi. Però també permet
al sistema respondre a les necessitats
d’adaptació que provoca una pertorbació
o un impacte, i, per tant, és una característica útil per a la governança del risc.

173

INSTITUT D’ESTUDIS DE LA SEGURETAT

La governança del risc, seguint les reflexions de Sergi Delgado, subdirector general
de Coordinació i Gestió d’Emergències,
del CECAT, es pot esquematitzar com un
cicle PDCA (de l’anglès plan-do-check-act)
o de Deming, que es tanca amb aquesta
resposta i recuperació de la normalitat,
i que permet l’evolució del sistema de
prestació del servei ferroviari a través
de la capacitat d’aprenentatge i el retorn
d’experiència, passant per la previsió, la
prevenció i la protecció davant de les incidències (figura 4).
De manera inicial, es desenvolupen les
tasques de previsió, de planificació i de
projecte d’infraestructures i serveis, projecte que s’executa i que en un moment
donat entra en explotació, és operatiu.
Durant l’explotació del servei ferroviari,
les tasques de previsió i prevenció típiques, com són l’avaluació de riscos i les
accions per a eliminar-los, reduir-los o
transferir-los, s’han de posar en pràctica
amb inversions, millores i procediments,
mobilitzant-se sempre el trinomi persones-procediments-tecnologia. És imprescindible realitzar simulacres de qualsevol
procediment, feta la formació, entrenar
les persones i provar els equips i les instal·lacions. Shakespeare deia que la millor
improvisació era la més ben assajada.
Serà vital la informació durant la fase
d’intervenció, com s’ha dit, però també
pren relleu en les fases de prevenció la
sensibilització del client, quant a generar-li confiança en les nostres capacitats
i la credibilitat de la informació que li
subministrem en qualsevol moment; o,
si s’escau, en les pautes d’autoprotecció,
el respecte i la confiança que li generi el personal ferroviari, respecte i confiança que, posseint-los, faran més fàcil
l’acatament de les instruccions o indicacions que pugui donar aquest personal
en cas d’emergència, etcètera.
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Per cloure la part de prevenció, no es pot
deixar de citar la formació dels agents
que presten el servei ferroviari. Aquesta
formació i l’entrenament permanent han
de permetre’ls, sigui atenent el client a les
estacions o conduint trens, en qualsevol
circumstància, però molt especialment
en cas d’incidència, o fins i tot d’emergència, concloure en una encertada intervenció i en una apropiada tornada a la
normalitat, mantenint el client informat
de manera oportuna.
Per acabar, cal dir que, més enllà de
les qüestions tècniques comentades
més amunt, és rellevant la capacitat
d’aprenentatge dels equips de persones
que presten el servei. Cal un aprenentatge ràpid i dinàmic; de tota eventualitat se’n pot extreure coneixement. Cal,
també, un back office que converteixi les
bones pràctiques en procediments que
s’assegurin en una propera ocasió, de
manera eficaç i eficient. I cal cultivar,
com s’ha dit, una cultura d’excel·lència,
d’autocrítica constructiva i de superació,
que permeti incorporar el nous coneixements, fruit de l’experiència.
En essència, en una conjuntura com
l’actual, amb noves amenaces i, a la vegada, amb majors exigències, entenent el
servei ferroviari com a element fonamen-

És imprescindible realitzar
simulacres de qualsevol
procediment, feta la formació,
entrenar les persones i provar
els equips i les instal·lacions.
Shakespeare deia que la millor
improvisació era la més ben
assajada.
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Figura 4. El cicle de la governança del risc. Adaptat de l’original de S. Delgado (CECAT) .
tal de l’activitat econòmica i social i de
la vertebració dels territoris, cal treballar
proactivament amb models de resiliència
per assolir la sostenibilitat dels processos
de producció del servei.
Aquest és, sens dubte, un gran repte que
implica saber afrontar canvis ràpids, per
tal que, amb una gestió diligent i curosa,
es puguin assolir i mantenir els estàndards de qualitat i, per tant, la satisfacció
de les necessitats dels clients, de manera
que aquests es vegin afectats el mínim
possible en cas de crisi del servei o, idealment, que no en pateixin cap de les conseqüències.
En una trobada recent amb comandaments intermedis d’FGC, en què hem establert el repte de reflexionar sobre com millorar la capacitat de reacció davant d’una
crisi o emergència, i, per tant, com minimitzar el temps entre el succés o l’atac a la
continuïtat de servei i la recuperació de la
normalitat, s’han identificat dos principis
generals d’actuació interessants:

1. La simplicitat, entesa com a practicitat.
2. La flexibilitat (o la intel·ligència), entesa com a capacitat d’adaptació.
Aquests principis d’actuació, al seu torn,
han estat declinats en sessions de cocreació, en set aspectes a tenir en compte per
millorar aquesta capacitat:
1. La cultura d’empresa. La seva orientació a l’excel·lència operativa, el servei
al client i la proactivitat són avantatges
competitius que cal mantenir.
2. La informació. Quan es produeixen
incidències en el servei, la informació
ha de ser àgil i transparent, i cal donar a la persona alternatives, si estan
disponibles. Cal conèixer la possible
rumorologia i imprecisions que es poden transmetre per les xarxes socials,
i s’ha de poder influir-hi a través de la
veracitat i la transparència.
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3. La visió dels clients. Cal continuar
incorporant-la, establint amb ells relacions de confiança.
4. La visió dels agents. Cal continuar
incorporant-la a través dels comandaments intermedis. I cal fomentar la
relació amb el client: els agents han
d’estar «al costat» dels clients, com a
prestadors de serveis. I l’empresa ha
d’estar «al costat» dels agents.
5. La formació i l’entrenament. Cal considerar-los elements clau i dinàmics,
necessaris per millorar i mantenir les
capacitats de tots els grups professionals. Cal assegurar-ne el mètode per a
l’anàlisi de les fallides i els errors, i la
capacitat de convertir-los en coneixement.
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6. La innovació i la tecnologia.
L’ecosistema «innovació» ha de continuar permetent disposar elements i
sistemes de màxima disponibilitat i fer
evolucionar el sector i el mercat cap a
noves solucions.
7. La predicció. Cal assegurar la capacitat d’anticipació, amb anàlisis proactives, per orientar millor les respostes.
Aquests aspectes de la gestió de la capacitat de reacció tenen, doncs, el valor
especial d’haver estat fruit de la reflexió
compartida per persones amb molts anys
d’experiència, persones que treballen amb
l’objectiu comú de millorar les capacitats
resilients d’una organització, d’un procés
de producció de servei ferroviari, que vol
continuar sent com és actualment, un referent en el seu àmbit d’influència.

1
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Les implicacions en matèria
d’assegurances d’un ciberatac contra
la xarxa elèctrica dels EUA
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12.1. Pròleg
Els estudis suggereixen que les assegurances contra riscos informàtics són insuficients:
moltes organitzacions creuen que les seves assegurances respondrien a un ciberatac,
però a la pràctica no en són tantes les que poden garantir-ho.1 Comprendre l’impacte
de les incidències greus és un dels requisits clau perquè les asseguradores dissenyin
una cobertura de riscos informàtics; aquest estudi pretén contribuir a aquesta base de
coneixements.
L’escenari que es descriu en l’informe revela tres atributs dels riscos informàtics que
són especialment importants per al disseny de solucions basades en les assegurances.
Aquests factors es poden observar per separat en diversos riscos, però en els riscos informàtics es combinen d’unes maneres que exigeixen respostes innovadores per part de
les asseguradores.
El primer factor és l’exposició sistèmica. Les xarxes digitals i les tecnologies compartides
estableixen connexions que els atacants poden aprofitar per provocar grans impactes.
Els actors hostils que es descriuen en l’informe se senten motivats per provocar una
forta crisi econòmica als EUA, i un ciberatac contra la xarxa elèctrica que dóna servei a
Nova York i Washington els ofereix una manera d’aconseguir-ho. L’anàlisi suggereix que
les asseguradores podrien haver de cobrir reclamacions amb moltes classes diferents de
cobertura, fet que subratlla la importància que les asseguradores apliquin una gestió
sòlida de l’exposició als riscos informàtics en tota la seva cartera.
El segon atribut clau és el fet que els ciberatacs són un perill intangible. Els estudis
han revelat que, amb freqüència, les víctimes no s’adonen que han estat objectius d’un
atac fins que no han passat mesos o, fins i tot, anys, i que sovint mai no es determina
la ubicació d’una violació de la seguretat informàtica d’una xarxa.2 En aquest escenari,
el programari maliciós s’introdueix en els sistemes objectiu sense que res no el detecti
i roman inactiu durant alguns mesos. Després d’això, cal tot un any d’investigació per
comprendre la veritable naturalesa de l’atac i mai no se n’identifiquen positivament els
autors. Per a les asseguradores, aquests factors representen un repte a l’hora d’avaluar
l’exposició al risc de qualsevol entitat i, en conjunt, de tota la seva cartera.
El tercer factor és el caràcter dinàmic de l’amenaça. Sovint els ciberatacs es tracten com
un problema tecnològic, però tenen l’origen en actors humans que fan servir la imaginació i la sorpresa per vèncer la seguretat. Les proves dels grans atacs durant l’any 2014
suggereixen que, sovint, als atacants els calia menys temps per aprofitar les vulnerabilitats que el temps que necessitaven els defensors per posar-hi remei.3 Per avaluar amb
precisió els riscos, les asseguradores necessiten tenir perspectiva pel que fa a l’evolució
de les tàctiques i els motius en tot l’espectre d’amenaces.
Per a les asseguradores, respondre a aquests reptes exigirà col·laboracions innovadores que aprofitin els coneixements multidisciplinaris. Els requisits clau seran millorar
Govern del Regne Unit i Marsh (2015).
Vegeu, per exemple, l’institut Ponemon (2015).
3
Symantec (2015).
1

2
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la qualitat de les dades disponibles i continuar creant un model probabilístic per als
riscos informàtics. Compartir les dades dels ciberatacs i posar en comú la informació
de les reclamacions és una qüestió complexa, però la naturalesa sistèmica, intangible i
dinàmica dels riscos informàtics significa que totes les parts implicades en la gestió dels
riscos estan interessades a compartir dades anònimes sobre la freqüència i la gravetat
dels atacs.
Aquest informe posa de manifest una sèrie de reptes complexos, però la combinació
dels coneixements de les asseguradores en la taxació dels riscos, les competències del
sector de la seguretat informàtica pel que fa a l’avaluació de les amenaces i vulnerabilitats, i els coneixements de modelització dels riscos de la comunitat investigadora té
la capacitat d’oferir una nova generació de solucions basades en les ciberassegurances
per a l’era digital.
Tom Bolt
Director, Gestió de Resultats
Lloyd’s

12.2. Tipus de reclamants
Els pagaments de les assegurances
d’aquest escenari de ciberatac s’aplicarien
probablement a sis categories principals
de reclamant:
Empreses elèctriques
• Danys materials als generadors.
• Interrupció de l’activitat per no poder
vendre electricitat com a conseqüència
dels danys materials.
• Costos de la resposta a l’incident i
multes dels reguladors per no subministrar electricitat.
Empreses demandades
• Empreses demandades per les empreses elèctriques per recuperar una
part de les pèrdues sofertes segons
l’assegurança de responsabilitat dels
demandats.
Empreses que perden electricitat, empreses que pateixen pèrdues a causa de
l’apagada
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• Pèrdues materials (principalment
d’articles peribles en cambra frigorífica).
• Interrupció de l’activitat per la pèrdua de potència (amb extensió als subministradors).
• Falta de protecció per a les plantilles
o contaminació com a conseqüència de
la pèrdua de potència.
Empreses afectades indirectament, una
categoria diferent d’empreses que no han
patit els efectes de l’apagada però sí que
han rebut l’impacte de la interrupció de
la cadena de subministrament procedent
de la regió de l’apagada.
• Interrupció contingent de l’activitat i
cobertura crítica dels proveïdors.
• La devaluació del preu de les accions
per tenir plans de contingència inadequats pot generar reclamacions segons
l’assegurança de responsabilitat dels
directors i els funcionaris.
Propietaris d’habitatges
• Danys materials, sobretot derivats
del malmetement dels productes de
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la nevera i el congelador, coberts per
l’assegurança de contingut.

gurances poden ser una eina valuosa per
millorar la gestió dels riscos informàtics i
la resistència davant d’aquests riscos.

Especials
• Possibilitat de reclamacions segons
diverses cobertures especials, sobretot
per cancel·lació d’actes.

12.3. Conclusions principals
• La resposta a aquests reptes exigirà
que les asseguradores innovin. Probablement el ritme de la innovació estarà
vinculat al ritme al qual algunes de les
incerteses que s’indiquen en aquest informe es puguin reduir.
• Els ciberatacs representen un perill
que pot causar pèrdues a molts sectors
econòmics.
• Per a la resposta d’una assegurança
als riscos informàtics seran requisits
clau millorar la qualitat de les dades
disponibles i continuar creant un model probabilístic.
• Compartir les dades dels ciberatacs
és una qüestió complexa, però podria
ser un element important per tal de
permetre que sorgeixin les solucions basades en les assegurances que
són necessàries per a aquest gran risc
emergent.

12.4. Conclusió
L’escenari de ciberatac d’aquest informe
mostra la gran varietat de reclamacions
que es podrien derivar de l’alteració de
la xarxa elèctrica dels EUA. Això planteja
un seguit de reptes complexos a les asseguradores, que caldria abordar si aquestes han d’avaluar amb més precisió els
riscos informàtics i crear nous productes
de ciberassegurança. Tanmateix, les asse-

12.5. Presentació de l’escenari
L’escenari, creat pel Centre d’Estudis de
Riscos de la Universitat de Cambridge,
reflecteix un compte fictici basat en alguns exemples reals històrics i coneguts
públicament. L’escenari de l’atac va ser
dissenyat per experts en la matèria i es
va sotmetre a la supervisió d’altres experts per garantir la plausibilitat dels seus
efectes. Pel bé de la seguretat, hem publicat només detalls superficials del mètode
d’atac (que hem batejat amb el nom del
troià Erebos). En aquest informe no es
revelen tàctiques ni vulnerabilitats abans
desconegudes.
L’escenari d’apagada informàtica Erebos
és un cas extrem i no és probable que
tingui lloc. L’informe no és una predicció i
no té l’objectiu de destacar vulnerabilitats
específiques de les infraestructures
bàsiques nacionals. Per contra, l’escenari
s’ha dissenyat per qüestionar les
suposicions dels professionals del sector
de les assegurances i posar en relleu les
qüestions que cal abordar per estar millor
preparats per a aquest tipus d’incidències.
Amb el seu disseny, l’escenari següent
pretén ser útil i inspirador per al sector
de les assegurances sense definir una
ruta clara cap a una vulnerabilitat real
per als atacants potencials. Té l’objectiu
de conscienciar dels possibles danys físics provocats pels ciberatacs contra la
tecnologia operacional (TO), perquè les
asseguradores els tinguin en compte en
qualsevol incident informàtic i, sobretot,
per destacar les possibles qüestions jurídiques i relatives a les pòlisses i el còmput en la seva anàlisi.
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Hem seleccionat una incidència que subratlla la complexitat de les cobertures
de les assegurances en aquest àmbit.
Hem intentat evitar presentar una incidència en què el Govern dels EUA intervindria per cobrir els costos de les asseguradores amb la Llei de reautorització
del programa d’assegurances contra el
risc de terrorisme del 2015 (TRIPRA
2015 o TRIA) o amb un altre mecanisme protector; la finalitat d’aquest informe és més aviat examinar les cobertures
de les assegurances que no pas obrir un
debat sobre les intervencions polítiques
i les estratègies.

12.6. L’escenari d’apagada
informàtica Erebos
Un grup no identificat que pretén provocar una crisi interna considerable als EUA
contacta amb la comunitat hacker i compra els serveis d’un petit grup de programadors de moral dubtosa i amb coneixements d’enginyeria inversa en el sector
elèctric i dels sistemes de xarxa elèctrica
nord-americans. Tots els hackers contractats saben ben poc en què treballen com
a col·lectiu.
Fase 1: Recerca
Els hackers passen mesos investigant els
mercats de l’electricitat, els sistemes de
control i les xarxes dels EUA. Identifiquen els fluxos d’informació, les xarxes,
els dispositius i les empreses clau, i comencen a dissenyar un programa maliciós que s’ha d’estendre per les sales de
control dels generadors sense alertar els
equips de seguretat del sistema.

L’equip recorre a diverses tàctiques per
intentar penetrar la seguretat que protegeix la xarxa elèctrica. Almenys un
d’aquests mètodes té èxit i identifiquen el
seu mètode preferit per introduir programari maliciós en algunes sales de control
dels generadors de la planta objectiu.
• Identificació i selecció d’ordinadors
portàtils i altres dispositius electrònics
personals utilitzats per personal clau
amb accés regular a moltes centrals
elèctriques.
• Atacs de phishing (suplantació
d’identitat) dissenyats per posar en risc
la xarxa corporativa i pivotar4 al sistema de control.
• Atacs a sistemes de control amb accés remot.
• Intrusió física a ubicacions utilitzades per al monitoratge de les xarxes.
Fase 2: Latència
Un cop instal·lat, el programari maliciós
pot «trucar» als programadors a través de
les connexions de xarxa de la central. Pot
proporcionar informació i rebre ordres
des de l’interior de la xarxa. El programari
maliciós roman inactiu. Un segon equip
atacant controla les connexions de «trucada sortint» a partir de la propagació del
programari maliciós. Aquest equip busca senyals de la detecció del programari
maliciós i duu a terme controls durant un
període llarg per convèncer-se que aquest
programari no ha estat descobert.
Algunes companyies elèctriques detecten més trànsit als seus sistemes, però

4
Una vegada una màquina està compromesa, un hacker pot ser capaç d’operar en el context de la pròpia màquina i obtenir el pas
a través d’una xarxa d’ordinadors, a l’obtenir l’accés a través d’altres màquines vinculades. Aquesta capacitat d’establir atacs en
cadena a través de múltiples màquines compromeses es coneix com “pivotar”.

182

La ciberseguretat a Catalunya. Informe 2016 de l’Observatori del Risc

Decisió d’executar l’atac
LLANÇAMENT DE L’ATAC
Restabliment del servei

Instal·lació del programari maliciós
ANY 1
Fase 1
Recerca

ANY 2

ANY 3

ANY 4

Els hackers contractats
desenvolupen el
programari maliciós i
aconsegueixen penetrar
en diversos sistemes.
Mapatge de les xarxes, desactivació dels
sistemes de seguretat

Fase 2
Latència

Fase 3
Activació

Fase 4
L’apagada

Les defenses detecten
algunes anomalies, hi
posen remei, però no
en comparteixen els
detalls perquè d’altres
els coneguin
Els atacants consulten
els enginyers elèctrics
per calcular l’escala de
l’efecte.
L’actor hostil decideix
que 50 generadors
seran suficients i els tria
d’entre un conjunt de
llocs infectats.
El 50% del servei es restableix
al cap de 3 dies; altres zones no
tenen subministrament durant 2
setmanes

Fase 5
El després

Han acabat les reparacions Diverses comissions indei s’han abordat les vulnera- pendents investiguen els
bilitats al cap d’un any
fets durant anys
Mai no s’ha arribat a identificar positivament els
autors

Figura 1: Calendari de l’escenari d’apagada informàtica Erebos
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no l’identifiquen com una amenaça a la
seguretat i creuen que és un error o una
connexió de diagnòstic del proveïdor. Les
màquines infectades simplement se sobreescriuen amb la imatge original sense
que es creï cap indicador de perill. Les
diferents empreses no comparteixen els
informes d’augment del trànsit per por
que es revelin les seves vulnerabilitats i
per protegir la seva reputació.
Durant els primers noranta dies, els atacants poden valorar l’interval de control
assolible en el sistema de sales de control.
L’observació principal és que, en aproximadament el 10% dels casos d’infecció,
poden accedir a alguns generadors vulnerables.
Fase 3: Activació
El grup atacant comença a fer captures
de paquets, anàlisis de les xarxes i altres
actuacions per preparar-se per al dia de
l’acció, en què es produiran les incidències que provocaran danys. Això es fa
amb una exfiltració pel sistema de noms
de domini (DNS, sigla en anglès) en forma d’ordre i control, i pivotant pels dispositius en risc per la infecció inicial amb
programari maliciós. Més de cent llocs
estan en situació de risc, però els relés
de protecció fan que l’atac sigui inviable
en el 57% d’aquestes sales de control,
que estan «infectades» però no danyades. Aquest període de preparació per a
l’activació podria durar molts mesos.
Malgrat que té un índex d’efectivitat de
tan sols el 10%, el programari maliciós
infecta amb èxit més de setanta generadors aprofitant la importància sistèmica
de les sales de control, cada una de les
quals sol gestionar diversos generadors.
L’actor hostil decideix iniciar l’atac el mes
de juliol. El calendari s’estableix en part
per consideracions operatives, inclosos el
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compromís dels recursos amb el projecte i el risc creixent de detecció com més
temps passa des de la instal·lació del programari maliciós, i en part per l’anàlisi de
la demanda d’electricitat, que mostra que
un atac a l’estiu provocarà una crisi de
gran abast. El dia previst, el programari
maliciós s’activa i es danyen cinquanta
generadors en una successió ràpida.
Els hackers, de manera encoberta i sistemàtica, desactiven els sistemes de seguretat que en condicions normals protegirien els generadors de les incidències de
desincronització. Envien senyals de control que obren i tanquen els tallacircuits
rotatoris del generador a un ritme ràpid,
aprofitant la inèrcia del mateix generador
per forçar la desincronització de l’angle
de fase entre el subministrament i la càrrega. Els generadors afectats comencen
a incendiar-se i treure fum; alguns es
destrueixen parcialment amb l’explosió
del motor. Una explosió provocada pel
foc del generador arrasa una turbina de
gas. Fins i tot els generadors intactes de
la regió s’apaguen fins que no s’esbrini la
causa dels danys.
Fase 4: L’apagada
L’atac provoca una apagada que deixa a
les fosques quinze estats i la ciutat de
Washington i 93 milions de persones
sense electricitat. Atura les fàbriques
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i l’activitat comercial responsables del
32% de la producció econòmica del
país. Les empreses, els hospitals i els
edificis públics amb generadors de reserva poden continuar funcionant, però
les altres activitats que necessiten electricitat s’interrompen. Aquestes activitats inclouen els sistemes de telefonia,
Internet, la televisió i la ràdio, l’enllumenat del carrer, els senyals de trànsit i
moltes altres infraestructures.
La ciutat surt a les portades de tot el
món, amb fotografies dels ciutadans
atrapats sota terra durant hores als vagons del metro i als ascensors en plena
canícula.
Ben aviat es fa evident que els danys
als cinquanta generadors han provocat
l’apagada massiva, tot i que es desconeixen les causes d’aquests danys als generadors. Immediatament es coordinen
els esforços per restablir el servei i al cap
de tres dies aproximadament la meitat de
la zona afectada torna a tenir electricitat.
No obstant això, les regions amb molta
demanda continuen patint apagades durant setmanes mentre les companyies
elèctriques treballen per restablir-hi el
servei.
Algunes zones, incloses algunes parts de
la ciutat de Nova York, es queden sense
electricitat fins a dues setmanes, a causa
de la incertesa pel que fa als motius
dels danys patits pels generadors. Les
empreses de serveis afectades es mostren
poc inclinades a sincronitzar les seves
instal·lacions amb el sistema elèctric
fins que no sàpiguen què ha provocat els
danys als generadors. Calculen que el
risc de danys permanents als generadors
és més alt que el cost de la pèrdua
d’ingressos per estar desconnectades
mentre el problema s’investiga.

Fase 5: El després
Quan finalment es restableix el servei a
les últimes zones afectades, els mitjans
de comunicació nacionals busquen una
explicació. En un informe al Congrés, un
representant del Departament d’Energia
dels EUA revela que la investigació interna ha detectat el culpable, un programari maliciós –el virus Erebos –, a algunes
sales de generadors al nord-est dels Estats Units i que s’està duent a terme una
investigació exhaustiva per descobrir
l’abast de la infecció. Els mitjans bategen
l’apagada massiva amb el nom d’«incidència Erebos».
Després dels danys, es procura conèixer
tant el programari maliciós com l’abast
de la infecció. El procés d’enginyeria inversa del programari maliciós és llarg.
Als enginyers els costa donar respostes
definitives als seus consells executius pel
que fa al risc de connectar els generadors
al sistema elèctric, perquè no saben quins
altres llocs, dispositius, fitxers i xarxes
poden estar en risc o infectats. Informàtics i enginyers elèctrics col·laboren per
investigar i confirmar l’abast de la infecció a diversos llocs. Els enginyers elèctrics saben com s’han produït els danys
i com prevenir-los, però no saben quins
llocs, dispositius, fitxers i xarxes estan en
risc.
Augmenta la pressió política perquè el
Govern dels EUA assenyali els responsables de l’atac, però és difícil fer-ho inequívocament, ja que cal comprendre tota la
complexitat de l’atac abans de poder esbrinar-ne l’origen. Els líders polítics i els
funcionaris volen saber la naturalesa de
l’atac per valorar l’amenaça amb precisió
abans de considerar quines accions cal
emprendre contra els presumptes autors.
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Finalment, es descobreix l’origen del
contagi i es té un millor coneixement del
programari maliciós. Es reconstrueix el
calendari de la infecció a diferents llocs
i així els investigadors ja poden localitzar els servidors d’ordre i control que
es van utilitzar en l’atac. Després d’una
breu cerca internacional i les negociacions de reciprocitat en l’aplicació de la llei,
s’identifiquen aquests servidors a diversos
països estrangers. Els governs d’aquests
països permeten que els pèrits en facin
una imatge i els retirin del servei. Els
servidors, que han estat abandonats, no
donen pistes per identificar els autors de
l’atac. L’enginyeria inversa i l’anàlisi pericial dels equips permeten la identificació
d’altres sales de control infectades que,
tot i que no han patit danys per l’atac,
encara estan en risc.
El procés de revelar tot l’abast de la infecció i reparar els sistemes informàtics i
físics danyats es duu a terme al llarg de
l’any posterior a l’atac. S’estableixen diverses comissions nacionals independents
per investigar els diferents aspectes de
l’incident. I les ramificacions de l’atac encara són presents després de molts anys.

12.7. Els ciberatacs com a risc
d’assegurança emergent
Les ciberassegurances són un mercat que
creix ràpidament i Londres ha esdevingut
el centre de coneixements i capacitat en
relació amb aquesta nova forma de risc.
Per als gestors del risc empresarial, els
ciberatacs són una de les preocupacions
principals, i obtenir la protecció d’una ciberassegurança és una part cada vegada
més important de la gestió del risc empresarial. Gairebé totes les corporacions
pateixen sovint ciberatacs i intents de manipulació dels seus sistemes informàtics;
per això són conscients que l’amenaça és
considerable.
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12.7.1. Característiques dels riscos
informàtics
Els riscos informàtics no són un risc
d’assegurança comú. Es tracta d’un fenomen relativament jove; per tant,
l’historial de reclamacions disponible és
breu per calibrar la probabilitat dels riscos en el futur.
Mentre que algunes empreses han patit
grans pèrdues a causa dels ciberatacs,
fins ara no s’han produït pèrdues de
magnitud catastròfica amb motiu d’un
ciberatac d’ampli abast que hagi afectat
greument moltes empreses alhora.
En qualsevol cas, es tracta de riscos dinàmics: les aplicacions tecnològiques, les
vulnerabilitats del programari, les preferències dels autors pel que fa a les pràctiques d’atac, la jurisprudència, les pràctiques indemnitzadores, el disseny dels
productes de les asseguradores i les ofertes de cobertura canvien ràpidament.
Les asseguradores també veuen que la ciberamenaça pot generar reclamacions de
línies d’empreses assegurades en què els
danys informàtics no són una cobertura
explícita. La ciberexposició «silenciosa»
fa referència als casos en què poden sorgir reclamacions amb una assegurança a
tot risc. És possible que les asseguradores no s’adonin del seu grau d’exposició
a aquest tipus emergent d’amenaça i no
hagin cobrat la prima per cobrir aquest
aspecte del risc. També és possible que
la cartera de les asseguradores contingui
més ciberexposició en línies d’activitat
imprevistes del que aquestes creuen.
La preocupació principal de les asseguradores, però, és que el risc no està subjecte a les limitacions convencionals de
la geografia, la jurisdicció o les lleis físiques. L’escalabilitat dels ciberatacs (és a
dir, la possibilitat d’incidències sistèmi-
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ques que podrien afectar simultàniament
un gran nombre d’empreses) és una gran
preocupació per als actors del mercat
de les ciberassegurances que acumulen
molts comptes a la seva cartera de ciberassegurances. La impressió habitual de
la ciberamenaça és que és fàcil escriure
unes línies de codi maliciós i infectar els
sistemes de manera generalitzada i indiscriminada per tot Internet; les grans
millores en la seguretat dels sistemes
corporatius no han mitigat del tot la por
davant d’un atac sistèmic d’ampli abast.
Les asseguradores esmenten l’escàs coneixement que tenen de la seva pèrdua
màxima probable (PML per la sigla en
anglès) com un dels motius principals
per no facilitar més capacitat per satisfer
la demanda de ciberassegurances.
No obstant això, els ciberatacs i les incidències informàtiques no són il·limitats
ni escalables fins a l’infinit. Poden presentar restriccions importants que limiten la
gravetat de l’atac i redueixen les pèrdues
que les asseguradores han d’afrontar. Un
ciberatac amb èxit ha de vèncer tots els
sistemes de seguretat instal·lats per protegir-se contra aquest tipus d’atacs, requereix coneixements i recursos per part
dels autors que s’arrisquen a ser identificats, jutjats i condemnats, i les pèrdues
derivades dels atacs s’alleugen amb actuacions de gestió del risc.

Hi ha una diferència en la
interpretació de les pòlisses
de responsabilitat tradicionals;
algunes asseguradores guarden
silenci mentre que unes altres
ofereixen cibercobertura amb
discriminació positiva.

12.7.2. Ciberassegurances
Els ciberatacs donen lloc a diferents
pòlisses segons el sistema objectiu i els
danys provocats. Un atac a la tecnologia
de la informació (TI), com una filtració
de dades, pot activar pòlisses de filtració
de dades, de pèrdua de dades o de recuperació de dades. En canvi, un atac a
la tecnologia operacional (TO), com un
atac a una fàbrica, pot activar pòlisses
d’interrupció de l’activitat pròpies o de
tercers i també pòlisses de danys materials en cas de danys físics.
De vegades, els ciberatacs a la TI i la TO
també estan coberts per ciberpòlisses
amb discriminació positiva. En algunes
situacions, els ciberatacs a la TO poden
estar coberts per les tradicionals pòlisses
de responsabilitat general. També hi ha
una diferència en la interpretació de les
pòlisses de responsabilitat tradicionals;
algunes asseguradores guarden silenci
mentre que unes altres ofereixen cibercobertura amb discriminació positiva. Si
les asseguradores no diuen res sobre el
tema, queda obert a interpretació si la
pòlissa general cobreix o no determinades incidències informàtiques.

12.7.3. Reptes de la creació d’una
cibercobertura
El mercat actual de les ciberassegurances
està dominat per les pòlisses de TI, mentre que les pòlisses de TO són menys habituals. Els ciberatacs relacionats amb la
TI, com ara les filtracions de dades destacades, han tingut un fort ressò; en canvi,
els atacs a la TO han rebut menys publicitat. Els exemples d’atacs històrics a la TO
amb indemnitzacions i danys econòmics
demostrables són menys habituals. Això
planteja un repte en el procés de crear
una cobertura apropiada. En concret, els
membres del sector fonamental de les in-
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fraestructures nacionals estan cada vegada més exposats als ciberatacs a la TI i la
TO i es podrien beneficiar d’una cobertura d’ambdós tipus d’atacs.
Atesa l’evolució de l’amenaça dels riscos
informàtics, especialment pel que fa a
les incidències a la TO, les asseguradores
han d’avaluar aquests riscos des d’una
perspectiva més tècnica que estadística.
El fòrum de directors de riscos ha
assenyalat quatre reptes específics que el
mercat de les assegurances afronta en el
seu esforç per valorar adequadament els
riscos informàtics:
• Informació insuficient o de mala
qualitat sobre les pèrdues: les dades històriques disponibles no reflecteixen l’entorn actual ni l’evolució de
l’amenaça.
• Valor incert de la informació sobre les
pèrdues: no existeix un mètode de càlcul establert i l’intercanvi d’informació
és escàs.
• Sistemes de TI molt interconnectats:
és difícil mesurar l’exposició acumulada als riscos informàtics d’una asseguradora.
• Estratègies, autors i motius dels atacs
en evolució contínua: només el motiu i
l’atribució d’un atac determinaran si es
poden tenir en compte les clàusules i
exclusions.
Aquests reptes subratllen la necessitat
d’estratègies col·lectives per intercanviar
dades, superant la reticència a revelar informació a altres possibles afectats pels
riscos i, encara més important, analitzant
els possibles escenaris d’incidents relacionats amb els riscos informàtics en el
futur.
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12.8. Càlcul de les pèrdues del
sector de les assegurances
Es preveu que les pèrdues provinguin principalment de sis categories de reclamant:
1. Empreses elèctriques. Les empreses propietàries dels generadors que
els utilitzen per generar i vendre energia elèctrica a la xarxa. Pateixen danys
materials (als generadors), interrupció
de l’activitat quan no poden vendre electricitat a causa dels danys materials i, a
més, costos de la resposta a l’incident i
multes dels reguladors per no subministrar electricitat.
2. Empreses demandades. Empreses
demandades per les empreses elèctriques
per recuperar una part de les pèrdues. És
probable que les empreses demandades
siguin diferents tipus d’organitzacions
que han subministrat els generadors i els
sistemes de control que han estat vulnerables a l’atac. Els costos del plet i les liquidacions es reclamen a l’assegurança de
responsabilitat dels demandats. Aquestes
empreses demandades són, entre d’altres:
les empreses d’enginyeria que han fabricat i distribuït els generadors vulnerables, els proveïdors dels sistemes de les
sales de control, els desenvolupadors del
programari del sistema de control, els
desenvolupadors del programari de seguretat que ofereix tallafocs i protecció
contra el programari maliciós, i qualsevol
empresa implicada en el «vector» de la
introducció del programari maliciós a les
sales de control.
3. Empreses que perden electricitat.
Empreses que pateixen pèrdues a causa de
l’apagada. Aquestes empreses són les que
estan ubicades a les zones de l’apagada i
pateixen pèrdues materials (principalment
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d’articles peribles en cambra frigorífica)
i les que tenen una cobertura amb
extensió als subministradors per pagar
les indemnitzacions per la interrupció
de l’activitat a causa de la pèrdua de
potència. Qualsevol empresa que no
protegeixi la plantilla, que provoqui un
accident contaminant a causa de l’apagada
o que quedi afectada negativament
per la incidència i pateixi de manera
desproporcionada, en particular com a
conseqüència de les decisions relatives
a la gestió, pot generar reclamacions
segons les diferents cobertures de la seva
assegurança de responsabilitat.
4. Empreses afectades indirectament. Una categoria diferent d’empreses
són les que queden fora de la zona de
l’apagada però que pateixen l’impacte
d’una empresa de la regió de l’apagada
que les proveeix de subministraments vitals, i reclamen la cobertura de la interrupció contingent de l’activitat i la cobertura
crítica dels proveïdors. Les empreses que
pateixen una devaluació del preu de les
accions per tenir plans de contingència
inadequats poden generar reclamacions
segons l’assegurança de responsabilitat
dels directors i els funcionaris.
5. Propietaris d’habitatges. Les llars
que pateixin pèrdues de potència poden
reclamar pels danys materials, sobretot a
conseqüència del malmetement dels productes de la nevera i el congelador, coberts per l’assegurança de contingut.

Les asseguradores han de veure
el ciberatac com un perill que
podria provocar moltes pèrdues
econòmiques.

6. Especials. És probable que l’apagada
generi reclamacions segons diverses cobertures especials, sobretot per
cancel·lació d’actes.

12.9. Responsabilitat
(directors i alts càrrecs)
Com en el cas de les empreses afectades
per les apagades, preveiem que les empreses que pateixin a causa dels errors
de la contrapart rebran reclamacions
per qüestions de responsabilitat, sobretot amb la cobertura dels directors i els
alts càrrecs, per no aplicar processos
adequats de gestió del risc. És probable
que això afecti les empreses la competitivitat de les quals quedi alterada negativament, que perdin quota de mercat i
que vegin com les seves accions es devaluen. És probable que els accionistes
iniciïn accions legals contra els directius
de l’empresa, i les liquidacions d’aquestes
accions són pèrdues per a l’asseguradora
que ofereix la cobertura de responsabilitat a l’empresa. Això seria així independentment de si l’empresa tenia o no una
assegurança de béns amb extensió per
interrupció de proveïment que generés
una reclamació per un incompliment del
proveïdor.
En el càlcul de les pèrdues suposem que
cap de les mil primeres empreses de la
llista Fortune ha estat afectada, però
les empreses grans i mitjanes (és a dir,
d’entre cent i mil treballadors) poden
estar en risc; aproximadament el 70%
d’aquestes empreses té una assegurança
de responsabilitat dels directors i funcionaris, i aproximadament el 25% té un
proveïdor important a la zona afectada,
al nord-est dels Estats Units. D’aquestes
empreses candidates, només el 2% està
en desavantatge (preveiem que la proporció de proveïdors sigui de més de
cinc setmanes de manera predetermina-
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da) i, d’aquestes, només un terç tindrà
resultats prou dolents com per haver
d’afrontar mesures dels accionistes. Això
es tradueix en unes cent vint empreses
enfrontant-se a judicis per devaluacions
d’entre el 10% i el 30% dels preus de les
accions. Suposem que els accionistes recuperen aproximadament el 75% de les
seves reclamacions per la via judicial,
cosa que les asseguradores consideren
una pèrdua de les seves línies de responsabilitat; ambdues parts han d’afrontar
costos judicials considerables.

12.10. Conclusions de Lloyd’s
És improbable que es produeixi un ciberatac d’aquesta gravetat, però creiem que
és representatiu del tipus d’incidències
extremes que les asseguradores han de
valorar per comprendre les possibles exposicions. Un dels trets clau dels riscos
informàtics als quals l’escenari dóna vida
és l’ampli abast d’una incidència de gran
magnitud: les asseguradores han de veure
el ciberatac com un perill que podria provocar moltes pèrdues econòmiques.
Els riscos informàtics ja són una característica fonamental del panorama mundial de riscos i les assegurances poden
millorar en gran mesura la gestió dels riscos informàtics i la resistència d’un gran
nombre d’organitzacions i particulars
exposats als seus impactes. Tanmateix,
la probabilitat i l’impacte de les incidències greus continuen sent molt incerts i
el ritme d’innovació de les assegurances
s’ha de vincular al ritme al qual aquesta
incertesa es pot reduir.
Aquest informe també posa de manifest
la contribució vital de la recerca i l’anàlisi
en la reducció de la incertesa amb rela-
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ció als riscos informàtics. Les dades seran
un factor clau que permetran una anàlisi
més profunda i el disseny de models per
millorar la comprensió dels riscos informàtics. La naturalesa sistèmica, intangible i en constant evolució de les ciberamenaces planteja problemes de pes en la
tasca de recopilar les dades necessàries
per obtenir una quantificació precisa del
risc per a les carteres de les asseguradores
que podrien abastar l’economia mundial.
Per això, un mecanisme clau pel qual les
asseguradores o els organismes de recerca puguin obtenir la perspectiva necessària per captar tot l’abast dels riscos
podria significar la millora de l’intercanvi
de dades.
Compartir les dades dels riscos informàtics és una tasca estimulant que implica
moltes qüestions complexes. Ja existeixen
exemples d’acords d’intercanvi de dades
dels ciberatacs arreu del món i aquests
ofereixen la promesa que es pot aconseguir molt. Tanmateix, l’escala de la incidència que es descriu en aquest informe
revela l’ampli espectre de dades que les
asseguradores necessiten per reduir la incertesa pel que fa a les incidències greus.
Que les asseguradores comparteixin les
dades de les pèrdues de l’assegurança
atribuïbles a incidències informàtiques hi
podria contribuir, però és poc probable
que aquesta acció aïllada sigui prou àmplia per valorar amb precisió les incidències extremes que abasten tot l’espectre
d’amenaces i tots els sectors econòmics.
Compartir voluntàriament les dades dels
ciberatacs, implicant-hi moltes parts interessades a incrementar la resistència a
aquest tipus d’atacs, és la via més prometedora per activar les solucions asseguradores necessàries per fer front a aquest
gran risc emergent.
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