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Sovint se sent a parlar de restaurants que perden la confiança

dels seus clients, ja sigui per una intoxicació, una mala

atenció al client o, inclús, per rumors certs o infundats sobre

la mala higiene de la seva cuina. La confiança es perd molt

més ràpid que es guanya i, en major o menor mesura, tothom

ha tingut alguna experiència al respecte. Quina confiança

mereix una agència de viatges que no compleix amb el

pactat? Es pot confiar en aquella botiga que ofereix productes

de baixa qualitat a preus elevats? I en una botiga online on

les descripcions dels seus productes no tenen res a veure

amb la realitat? Aquests exemples introdueixen el concepte

de la confiança com una experiència basada en fets

propers i que no és més que la percepció d’un usuari cap

a qui ofereix un producte o un servei.

Ens agrada la següent definició: "la confiança es converteix

en un factor essencial en aquells casos en què l'individu es

confronta amb unes circumstàncies on la informació de la

qual disposa no és completa“1. La confiança, per tant, redueix

la sensació d'inseguretat i incertesa. Però, és clar, la

confiança no hauria de basar-se només en percepcions,

sensacions o emocions subjectives. En conèixer algú, per

exemple, es decideix si confiar o no en aquesta persona en

funció d’elements tan diversos com el seu aspecte físic, la

seva indumentària o la manera com parla. I precisament

perquè escollim confiar o no en funció de factors subjectius,

de vegades encertem... i de vegades no.

Com veurem al llarg d’aquest article, en un entorn digital la

ciberseguretat esdevé un element fonamental per a

presentar-lo com a confiable per a l’usuari, ajudant a

cobrir l’espai entre un risc controlat (en funció dels

recursos i eines de ciberseguretat que s’apliquin en un

moment donat) i una seguretat completa. Encara que, val a

dir, malauradament la seguretat al 100 % no existeix.
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Aprofundint en la relació entre la confiança i la ciberseguretat,
és adequat afirmar que ambdós són conceptes inseparables
amb importants efectes econòmics.

Assolir uns nivells òptims de ciberseguretat implica
forçosament uns costos en concepte d’implementació de
mesures de control i de mitigació de riscos. Però, al mateix
temps, la ciberseguretat és una palanca generadora de la
confiança necessària per promoure l’ús de les noves
tecnologies i la transformació digital, imprescindibles per
al bon funcionament de l’activitat econòmica. En aquest
sentit, l’estudi “Plan Digital 2025”2, publicat l’abril del 2018 i
impulsat per la CEOE (Confederación Española de
Organizaciones Empresariales), destaca com la gran aposta
europea és la digitalització de la societat per incrementar la
competitivitat i recuperar l’economia. Que això sigui possible
és un autèntic repte per a la ciberseguretat.

Per contra, una ciberseguretat insuficient en un entorn digital
genera desconfiança a l’usuari i el converteix en un entorn
que és preferible evitar: la informació pot ser robada o
alterada, pot no ser autèntica, la privadesa por quedar
compromesa, etc. Si aquesta situació es torna freqüent i
generalitzada, lògicament comportarà una baixa utilització de
les noves tecnologies, un alentiment de la transformació
digital i, finalment, una pobra activitat econòmica.

Tanmateix, en un hipotètic escenari on la confiança es trobi
irremeiablement malmesa, o davant una actitud paranoica
per part de l’usuari, la ciberseguretat, per si mateixa i per
moltes mesures de protecció o prevenció que hi afegís, no
seria suficient.

EL BINOMI SEGURETAT-CONFIANÇA

4

<< La confiança i la ciberseguretat
són conceptes inseparables amb 
importants efectes econòmics >>

<< Una ciberseguretat insuficient 
en un entorn digital genera 
desconfiança a l’usuari i el 

converteix en un entorn que és 
preferible evitar >>
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Si la ciberseguretat és un element clau per promoure l’ús de

les noves tecnologies i assolir un procés de digitalització

exitós és perquè, com desenvoluparem a continuació,

disposa les bases sobre les quals construir la confiança de

l’usuari.

‒ Protecció

L’objectiu principal de la ciberseguretat és protegir

adequadament els sistemes d’informació en totes les

seves dimensions. L’accés a aquests sistemes

d’informació ha de quedar restringit sota autorització

(confidencialitat), s’han de preservar correctes i inalterats

(integritat) i han de romandre funcionals quan es

requereixin (disponibilitat). Resulta evident que els

contextos de fuga de dades o falsificació de transaccions

bancàries, per només posar-ne dos exemples, són

contraris a la generació de confiança.

‒ Privacitat

En fer ús d’un recurs informàtic, cal tenir la certesa que les

dades personals no seran utilitzades de manera

fraudulenta en contra de l’usuari. El fet que els usuaris

puguin tenir un control total de les seves pròpies

dades personals promou la confiança. Tenim els casos

d’Apple3 i Telegram4 que, tot i les pressions dels governs

d’EUA i Rússia, respectivament, no han cedit les claus per

desxifrar els continguts privats dels usuaris. S’han guanyat

la confiança dels usuaris fent-los sentir segurs a l’hora de

cedir les seves dades personals en aquestes plataformes.

‒ Compliment normatiu

Un altre indicador de la fiabilitat d’un producte o servei el

trobem en la garantia que s’estan prenent les mesures

adequades pel compliment de la regulació, tant en

matèria de ciberseguretat com de qualitat de servei. El

Reglament General de Protecció de Dades (RGPD)5 i 6 i la

Directiva Network and Information Systems (NIS) 7 són

algunes de les reglamentacions que afecten l’àmbit de la

ciberseguretat. Per la seva banda, els Acords de Nivell de

Servei (ANS) entre clients i proveïdors s’encabeixen en

l’àrea de la qualitat de servei. Resulta paradigmàtic el cas

recent de Facebook que, quan es va fer pública la

utilització il·legal de dades personals de 87 milions

d’usuaris 8, va obligar el seu màxim accionista, Mark

Zuckenberg, a comparèixer davant el Senat dels EEUU.

<< La ciberseguretat 
disposa les bases 
sobre les quals 
construir la confiança 
de l’usuari >>
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‒ Gestió de riscos

Una correcta i completa anàlisi de riscos és una de les
primeres mesures a aplicar per poder prendre les
decisions adequades i establir els controls pertinents.
Aquesta tasca possibilita planificar com fer front a les
debilitats que puguin afectar negativament a la
confiança i esdevenir capaços d’actuar eficaçment
davant de qualsevol incident, fins i tot abans que
succeeixi. Normatives com el RGPD i la Directiva NIS
obliguen a capacitar-se en la gestió de riscos i refermen la
importància d’aquest mecanisme en una ciberseguretat
generadora de confiança.

‒ Transparència

La sensació d’un usuari davant d’una relació de
sinceritat i amb la possibilitat d’accedir a tota la
informació, com pot passar en una ràpida i honesta
resposta en un cas d’incidència de ciberseguretat, és clau
per incrementar la confiança en un producte o servei. Un
exemple de com la transparència genera confiança en
l’usuari és el cas de Twitter que, en detectar un possible
forat de seguretat, va avisar a tots els seus usuaris de la
necessitat de canviar les contrasenyes9.

‒ Reputació

La valoració positiva de la solvència d’una entitat o
dels seus serveis, ja sigui mitjançant la pròpia
experiència personal o bé a partir d’altres fonts (notícies,
fòrums, articles...) és fonamental per confiar que es
repeteixin els mateixos resultats satisfactoris. Res millor,
per atraure usuaris, com un historial impol·lut amb relació
a incidents de ciberseguretat.

6

(Cont.)

<< Una correcta i  
completa anàlisi de 
riscos és una de les 
primeres mesures a 
aplicar per poder 
prendre les decisions 
adequades i establir els 
controls pertinents >>
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A l’apartat anterior hem descrit les principals àrees on la

ciberseguretat té influència a l’hora d’impulsar la confiança

dels usuaris. Però, quines eines pràctiques cal emprar per

aconseguir-ho?

En primer lloc cal fer menció a les mesures tècniques, ja

que conformen el primer nivell de seguretat. Si bé no

asseguren una defensa completa davant d’incidents, resulten

imprescindibles per tenir un mínim de garanties. El perímetre,

els servidors, els elements de comunicacions i els ordinadors,

que han d’estar sempre actualitzats, necessiten la protecció

dels elements de seguretat pertinents (software antimalware,

tallafocs, IDS/IPS, etc.). D’altra banda, per garantir la

confidencialitat de la informació, s’aplica xifrat en les

comunicacions (https o VPN) i en els dispositius

d’emmagatzematge, així com s’estableixen controls d’accés

als sistemes amb contrasenyes robustes o biomètriques.

Finalment, per la monitorització de l’activitat de la xarxa

s’utilitzarà un SIEM amb una adequada eina de gestió de logs

i, en cas d’incident, és convenient disposar d’elements crítics

redundants i d’una política de còpies de seguretat per poder

restaurar els sistemes.

<< Les mesures tècniques 
resulten imprescindibles per 

tenir un mínim de garanties >>

Atès que la confiança també es veu influïda per les

percepcions, una de les eines a tenir molt en compte és

disposar d’un talent adequat que ajudi a crear un clima

d’expertesa en l’activitat que s’estigui desenvolupant. En

aquest sentit, és bo per a les organitzacions disposar d’una

política de selecció de personal que asseguri les aptituds (i

actituds) adequades. Però amb això no n’hi ha prou: cal

planificar i mantenir plans de formació interns per

conscienciar el personal i fer un bon ús d’unes noves

tecnologies que, no ens cansarem mai de dir-ho, es troben en

contínua evolució.

Estretament relacionat amb el punt anterior, però amb un

origen que de vegades radica en imposicions legals, les

empreses i organismes planifiquen la seva organització

interna implementant metodologies o frameworks,

comunament acceptades, tant de gestió de la seguretat com

de la governança IT. L’ISO27001, COBIT (inclou Val IT i Risk

IT), NIST Cybersecurity Framework, entre d’altres, són

estàndards metodològics que representen una guia efectiva

per a la implementació de pràctiques i processos amb

garanties internacionalment convingudes.

<< La confiança també es veu 
influïda per les percepcions >>
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Per acabar, la conscienciació o awareness de la
ciberseguretat adreçada a la ciutadania i empreses en
general resulta imprescindible per fer front als riscos que
representa la mala utilització de les noves tecnologies. Tenint
en compte que els usuaris són una part necessària de
l’ecosistema, que la ciberseguretat ha de protegir, i que
esdevenen la primera amenaça si utilitzen indegudament els
recursos tecnològics, la formació i la sensibilització
esdevenen mecanismes necessaris per tal de minimitzar els
riscos.

No s’ha d’oblidar el fet que, arran de la rellevància de la
ciberseguretat i l’aparició de noves reglamentacions,
apareixen un seguit de rols professionals amb l’objectiu de
donar les garanties necessàries en matèria de
ciberseguretat i, per tant, de confiança. Ja és comú
identificar la figura del CISO (Director de Seguretat de la
Informació): el màxim responsable pel que fa a la protecció
dels sistemes d’informació d’una organització. La nouvinguda
figura del DPO (Delegat de Protecció de Dades), exigida pel
RGPD en determinats casos, té la missió de vetllar perquè
l'organització compleixi amb la llei i que les mesures tècniques
per la protecció de les dades personals siguin les adequades.
També cal destacar el Compliance Officer (Oficial de
Compliment), responsable del compliment normatiu i habitual
tant en les entitats financeres com en indústries fortament
regulades, com poden ser les companyies farmacèutiques.
Finalment, cal mencionar l’aparició del Chief Trust Officer, qui
directament és responsable de generar confiança en els clients
perquè siguin conscients que la seva informació està
adequadament protegida.

La capacitat d’una organització de donar resposta a incidents
de ciberseguretat, la seva capacitat de resiliència i la seva
habilitat comunicativa també són elements que incideixen
directament en la percepció de la confiança. Una bona gestió,
tant abans com després d’un incident de ciberseguretat,
requereix organització, l’ús de bones pràctiques i uns
professionals ben preparats. La ciberseguretat proposa
l’elaboració d’eines de planificació com un BIA (Business
Impact Analysis) i un BCP (Business Continuity Plan) per
preparar l’organització degudament.

(Cont.)

<< La capacitat d’una organització de donar resposta a 
incidents de ciberseguretat, la seva capacitat de 
resiliència i la seva habilitat comunicativa també 
incideixen directament en la percepció de la confiança >>
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Una mala praxi, en un moment donat, pot fer que la confiança
guanyada al llarg del temps s’esvaeixi. Així s’observa al
Baròmetre d'Opinió Política recollit pel Centre d’Estudis
d’Opinió, on es visualitza com canvia la confiança generada
per les institucions sobre els ciutadans de Catalunya entre
octubre de 2017 i l’abril de 201810. Com es diu popularment,
la confiança és quelcom que els altres donen o treuen en
funció de les accions de cadascú. És a dir, esdevenim
confiables en la mesura que ens en mantenim
“mereixedors”, de manera continuada.

En qualsevol cas, al marge de l’opinió popular, existeixen
diferents possibilitats per les entitats d’augmentar i qualificar
la confiança que genera la seva activitat, tal i com indiquem a
continuació.

‒ Esdevenir referents del sector

Com es constata a partir del gràfic anterior, al capdavant
de les entitats confiables s’hi troben les universitats que,
mitjançant les seves titulacions i publicacions, són un
pilar bàsic per estructurar un ecosistema de
coneixement confiable. Podríem establir un paral·lelisme,
ara centrats en el sector de la ciberseguretat, amb les
associacions i empreses internacionals que basen la seva
activitat de negoci en el desenvolupament de solucions per
a la seguretat de la informació i de les comunicacions.

‒ Aprofitar el recolzament d’entitats acreditadores

Un cas diferent són les entitats acreditades que, amb el
reconeixement d’una entitat acreditadora estatal,
esdevenen competents per complir una tasca
específica: realització d’auditores, emissió de
certificacions... A la xarxa es troben les Autoritats de
Certificació (AC), les entitats acreditades que emeten i
revoquen els certificats digitals que tenen l’objectiu
d’assegurar la identitat del subjecte a

CONFIABILITAT DE LES EMPRESES/INSTITUCIONS

9

través de la firma de documents,
l’enviament xifrat de correus electrònics i la
navegació segura a portals d'Internet. El
Consorci Administració Oberta de
Catalunya (AOC) n’és un bon exemple.
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‒ Assolir la garantia de tercers de confiança

L’obtenció de certificats o segells de confiança

emesos per entitats referents o acreditades és el

mecanisme pel qual hom pot obtenir reconeixement del

grau de perícia o fiabilitat d’un producte, servei o vàlua

professional. Òbviament, l’entitat emissora ha de ser una

entitat de reputació inqüestionable.

D’una banda, diverses entitats acreditades emeten

certificats com el de compliment de l’ISO27001, que

avalua els Sistemes de Gestió de Seguretat de la

Informació (a Espanya AENOR és l’única entitat

acreditada que els emet), o de l’Esquema Nacional de

Seguridad (en aquest cas, són diverses les entitats

acreditades emissores). D’altra banda, són moltes i

diverses les entitats que, sense ser acreditades,

emeten les seves pròpies certificacions o segells de

confiança per donar suport a alguns productes,

serveis o a les aptituds professionals de les persones.

Pel que fa als certificats digitals subministrats per una AC

que s’ha fet esment prèviament, cal destacar un cas curiós

de pèrdua de confiança. Des que la iniciativa Let’s

Encrypt12 subministra gratuïtament certificats digitals

bàsics, pels quals no realitza cap validació, la navegació

segura (quan el navegador indica HTTPS) només

garanteix el xifrat de la comunicació, sense assegurar que

la connectivitat de la comunicació s’hagi establert amb la

web desitjada.

‒ Xarxes de confiança / Trustee Comitee

Avui dia existeix un element important a l'hora de mesurar

la confiança: les comunitats a Internet on es generen

tot tipus de comentaris d’avaluació. Dos exemples on la

confiança ha estat una palanca cap a l'èxit són PayPal i

Amazon, atès que la seguretat dels serveis que ofereixen

aquestes empreses han generat una onada de comentaris

positius, clau per fomentar l’ús intensiu de la seva

plataforma.

Aquest mateix principi s’utilitza en la creació de comitès

de confiança (Trustee Comitees): agrupacions de

persones o entitats amb la voluntat de compartir

experiències i coneixement per generar confiança al

voltant de serveis, institucions i empreses.

Certificacions de productes o serveis

Certificacions professionals

(Cont.)
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A la Unió Europea s'està treballant de valent en trobar unitat

en les polítiques de ciberseguretat i, en aquest sentit, l'abril

del 2015 es va presentar l'Agenda Europea de Seguretat13.

Aquest acord pretén unificar criteris de ciberseguretat entre

els països membres de la comunitat europea per a millorar els

seus estàndards, així com atorgar una importància vital a la

protecció dels seus ciutadans i de les seves

infraestructures crítiques.

Juntament amb altres iniciatives de la CE, com poden ser el

RGPD, la Directiva NIS o les iniciatives per impedir la

proliferació de fake news o de desinformació, l’objectiu que

impulsa l'Agenda Europea de Seguretat és el de garantir la

confiança en les noves tecnologies per part de les empreses,

les institucions i els ciutadans, de manera uniforme en tot el

territori dels estats membres.

<< L’objectiu que impulsa 
l'Agenda Europea de Seguretat 
és el de garantir la confiança en 
les noves tecnologies >>

AGENDA EUROPEA: TRUST & SECURITY

LA CIBERSEGURETAT I LA CONFIANÇA,     
LES DUES CARES DE LA MATEIXA MONEDA
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CONCLUSIONS

En definitiva, fer front a la transformació digital de la

societat requereix un entorn de confiança que faciliti la

utilització de les noves tecnologies. Més confiança

significa més utilització de les eines que la tecnologia posa

a disposició dels usuaris. I, al contrari, que no hi hagi

confiança implica no poder aprofitar tots els avantatges i la

competitivitat de la tecnologia: un fet que afecta

negativament a tota la societat, i a tots els nivells.

És just i necessari destacar el paper de la ciberseguretat

com un element clau per fomentar aquesta activitat

econòmica d’organitzacions, institucions i països. De

fet, la responsabilitat de la ciberseguretat és fonamental i

va més enllà de les seves funcions de protecció, ja que el

dany i les conseqüències associades a la pèrdua de

confiança poden anar molt més enllà de les pèrdues

directes provocades per una incidència concreta.

Repetidament, i al llarg de l’article, mencionem ciutadans,

empreses, tecnologia, institucions, professionals, Estats...

No en va, la ciberseguretat és cosa de tots:

conjuntament tots formem part d’un ecosistema en el

qual ens trobem implicats i directament

interconnectats. Un incident en ciberseguretat, com una

fuga d'informació, el robatori de credencials, l’ús indegut de

les dades o el segrest de sistemes, provocarà

desconfiança i inseguretat en tot l'ecosistema. I, més enllà

dels afectats, convertirà a tothom en víctimes. Per tant, cal

ser conscients que només un ús conscient i responsable

de les noves tecnologies, per part de totes les parts,

permetrà generar la confiança necessària per aconseguir

una societat més competitiva i tecnològicament avançada.

<< Més confiança significa més 
utilització de les eines que la 
tecnologia posa a disposició 
dels usuaris >>

<< Només un ús conscient i 
responsable de les noves tecnologies, 

per part de totes les parts, permetrà 
generar la confiança necessària >>
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Antimalware: programari que, generalment, se

centra en protegir un dispositiu davant de l’acció de

programari maliciós o malware nou (troians, cucs,

ransomware, spyware, etc.).

Directiva NIS: Directiva europea, en vigor des del

7 d’agost de 2016 i que requereix ser transposada

amb lleis estatals pels diferents estats membres,

que estableix les mesures destinades a garantir un

elevat nivell comú de seguretat en xarxes i

sistemes d'informació a la UE.

Fake news: històries falses que semblen ser

notícies, difoses a través de xarxes socials, portals

de notícies o altres mitjans, creades amb l’objectiu

d’enganyar, confondre o induir a un estat de

desinformació deliberada en la ciutadania.

Tallafocs: o Firewall en anglès, és un dispositiu de

seguretat que monitoritza el trànsit de dades

entrant i sortint entre xarxes (normalment una

segura i una oberta com Internet), de manera que

decideix si bloquejar-lo en funció d’un conjunt de

polítiques de seguretat prèviament definides.

IDS/IPS (Intrusion Detection/Prevention

System): dispositiu o programari que monitoritza

l’activitat d’elements de xarxa i de sistemes a la

recerca de patrons sospitosos que puguin indicar

un atac o una activitat maliciosa. S’anomena IPS si

addicionalment és capaç de respondre davant

d’una amenaça aturant o, com a mínim,

minimitzant els danys o la interrupció del servei.

Logs: enregistrament seqüencial, en un fitxer o en

una base de dades, de tots els esdeveniments que

afecten a un procés particular de manera que

conforma una evidència del comportament del

sistema (sistema operatiu, aplicació, activitat d'una

xarxa informàtica, etc.).

RGPD (Reglament General de Protecció de

Dades): o GDPR per les sigles en anglès, és el

Reglament europeu d’obligat compliment a partir

del 25 de maig de 2018 que, a Espanya,

substitueix a la Llei Orgànica de Protecció de

Dades (LOPD) i estableix canvis importants,

especialment pel que fa a la responsabilitat

proactiva de l’encarregat de tractar les dades i

l’enfocament de la seguretat orientada a risc.

VPN (Virtual Private Network): tecnologia que

permet l'extensió segura d’una xarxa local (LAN)

sobre una xarxa pública com Internet, de manera

que externament no es pot monitoritzar la

comunicació ni les dades transmeses.

SIEM (Security Information and Event

Management): eina que recol·lecta i

emmagatzema centralitzadament els logs

corresponents als esdeveniments de seguretat i a

l’activitat d’una infraestructura IT, de manera que

possibilita la presentació de la informació a través

d’una interfície única.
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