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Resum inicial: 
 
Català: 
 
El projecte exposat en aquest document és el TFM (Treball Final de Màster) del màster 
“MISTIC” (Màster Inter-universitari de Seguretat de Tecnologies de la Informació i de 
les Comunicacions), amb l’objectiu d’analitzar i estudiar l’estat dels sistemes de 
seguretat d’una organització, per poder crear les diferents descripcions de les tasques i 
fases d’un Sistema de Gestió de la Seguretat en aquesta empresa o organització. 
 
Castellano: 
 
El proyecto expuesto en este documento es el TFM (Trabajo de Final de Máster) del 
máster “MISTIC” (Máster Inter-universitario de Seguridad de las Tecnologías de la 
Información y de las Comunicaciones), con el objetivo de analizar y estudiar el estado 
de los sistemas de seguridad de una organización, para poder crear las diferentes 
descripciones de los procesos y fases de un Sistema de Gestión de la Seguridad en esta 
empresa u organización. 
 
English: 
 
The project exposed in this document is the TFM of the “MISTIC” (Inter-university 
Security in Information Technology and Communications Master’s Degree), has the 
aim of analysis and study the current systems security state of the organization, in order 
to cover and create the different descriptions of the tasks and phases of the ISMS 
(Information Security Management System) in this particular company or organization. 
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1. Motivació del projecte: 
 
Primerament cal dir que aquest projecte està motivat per la necessitat de millorar la 
seguretat, i per seguir aquesta motivació es creu convenient la realització d’un Pla 
Director de Seguretat dels Sistemes d’Informació sobre aquesta l’empresa o 
organització, que s’ha hagut de seleccionar i estudiar amb deteniment, per poder-ne 
observar i analitzar les peculiaritats concretes en cadascuna de les diferents fases. Tot 
tenint present el “Cicle de Deming” o també anomenat de millora contínua que ens 
permet millorar cíclicament la seguretat de totes les infraestructures i elements 
relacionats amb la seguretat de la nostre organització, i alhora crear normes i polítiques 
de seguretat organitzatives, bones pràctiques de gestió i seguretat, i complir amb les 
diferents conformitats que la normativa ISO ens imposa per poder ser certificada la 
nostre organització. 
 
Per tant, en la creació del projecte, ens permetrà conèixer detalladament la situació 
actual de la nostre organització amb el nivell de la seguretat de la informació, i per tant, 
l’estat del risc a que es troba exposada la nostre organització actualment, i saber quines 
millores podrem aplicar per millorar-ne la situació. 
 
En el present projecte hem de tenir en compte que el principal objectiu és l’anàlisi de 
l’estat de seguretat dels sistemes d’informació d’una empresa, per poder-ne detectar les 
possibles amenaces, riscos i poder crear projectes que ajudin a millorar els possibles 
problemes o vulnerabilitats que existeixin en l’organització o empresa estudiada, tot 
tenint en compte el compliment del marc legal vigent. 
 
Cal tenir en compte que actualment en una organització o empresa qualsevol es disposa 
de grans quantitats d’informació en diferents mitjans i en diferents ubicacions, una gran 
quantitat d’informació que és primordial per qualsevol empresa i per tant que vol 
conservar amb les màximes garanties que aquesta informació podrà ser consultada en 
qualsevol moment amb gran disponibilitat per tots els treballadors de l’empresa, al 
mateix temps, garantint-ne una màxima seguretat, perquè aquesta informació no pugui 
ser consultada per terceres parts no autoritzades. 
 
Actualment ja és comencen a parlar en moltes organitzacions i empreses, amb forta 
utilització de les xarxes socials, del concepte de Big-Data, un concepte molt important i 
que anirà guanyant importància per les organitzacions en un futur molt pròxim. Ja que 
les organitzacions han de poder tractar grans quantitats d’informació que es genera a la 
xarxa i que poden esdevenir clau per poder guanyar mercat o poder augmentar les 
vendes o els clients potencials. Així mateix aquesta immensa quantitat de dades 
necessita una infraestructura forta i ben planificada que permeti el seu tractament 
eficaçment. 
 
Per tot això, les organitzacions cada vegada més necessiten poder tenir un marc de 
gestió on recolzar els seus sistemes d’informació, es aquí on ens poden ajudar les 
normatives ISO, que ens permeten disposar d’un conjunt d’estàndards que són fàcilment 
consultables, i que és poden implantar en les nostres organitzacions per guanyar en 
eficàcia, i fins i tot reduint costs dels processos o dels elements de seguretat de que 
disposem, augmentant el rendiment, i per tant la millora de l’empresa, i de la seva 
reputació exterior. 
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En el projecte podrem veure la creació de les 
bases d’un pla director de seguretat, que 
conforma un element primordial amb el que ha 
de treballar l’organització i els seus 
responsables. Realment, constitueix un element 
clau alhora de planificar els projectes i millores 
de seguretat a aplicar a l’empresa en un futur 
pròxim o llunyà. Com en tota bona empresa es 
seguirà un procés de millora contínua, o com 
també s’anomena, PDCA (Plan-Do-Check-
Act), que ens permetrà anar millorant els 
processos i tasques cíclicament. 
 
Entre algunes de les més importants tasques del projecte, caldrà: 
 

• Estudiar la situació actual de l’empresa tractada. 
 

• Estudiar les amenaces que l’organització o que l’empresa té o hi està exposada, 
així com el seu impacte present i futur. 
 

• Estudiar els actius de l’empresa, realitzant un inventari acurat i específic per 
cada tipologia d’actiu. 
 

• Documentar la normativa de seguretat de la informació de que es disposa. 
 

• Estudiar el riscos de l’organització en els diferents elements. 
 

• Proposar accions i projectes a realitzar per arreglar possibles problemes, 
avaluant el seu impacte un cop realitzada l’acció. 
 

• Oferir els resultats de les accions i projectes proposats i realitzats, per obtenir-ne 
conclusions rellevants. 

 
2. Enfoc del projecte i del Pla Director de Seguretat de la Informació: 
 
Un punt molt important en qualsevol projecte que desitgi crear un pla director de 
seguretat per una organització o una empresa és tenir molt clars i ben definits els enfocs 
i els principals objectius que vol assolir aquest pla.  
 
Primerament cal dir que com qualsevol pla o projecte, l’enfoc és centra en millorar 
alguns aspectes, en aquest cas la millora és de la seguretat de la informació, i això ho 
aconseguirem seguint i guiant-nos a traves d’una sèrie de fases i objectius ben 
delimitats. 
 
En aquesta primera fase del projecte s’inclouran els objectius més genèrics que podem 
pensar que són els més bàsics i alhora importants. A mesura que el projecte vagi agafant 
forma i contingut aquests objectius també poden créixer i especialitzar-se, tenint en 
compte el concepte de millora contínua que sempre hem de tenir en compte i com a punt 
primordial. 
 

Plan 

Do 

Check 

Act 
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Alguns objectius els podem veure en els següents punts: 
 

• Hem de poder identificar el nivell de seguretat que disposa la nostre empresa en 
els seus sistemes, serveis, aplicacions i en la pròpia infraestructura de sistemes 
d’informació de l’empresa. 
 

• Poder assegurar la integritat, disponibilitat i confidencialitat de la informació de 
la pròpia empresa, i dels clients de la mateixa. 
 

• Hem de poder planificar projectes a realitzar a curt, mitjà i llarg termini, segons 
els problemes detectats en punts anteriors.  
 

• Hem de poder preveure l’augment de la infraestructura i de les dades a tractar en 
un futur, ja que això afectaria a les mesures de seguretat actualment implantades. 

 
• També haurem de tenir en compte que cadascun dels projectes té un cost, per 

tant s’hauran de prioritzar segons la necessitat que té l’empresa de disposar de 
les millores que proposa el projecte concret. 

 
• Hem de poder crear directrius de seguretat pels diferents departaments, 

treballadors i infraestructures tecnològiques de l’empresa. 
 

• Hem de poder realitzar un seguiment, i un sistema de millora continua de les 
diferents tasques que implantem per millorar la seguretat. 

 
3. Resum de l’estat actual de l’empresa: 
 
L’empresa seleccionada es dedica a oferir diversos serveis immobiliaris a través 
d’Internet. El seu principal punt fort és el portal web, juntament amb una aplicació 
mòbil que permet un conjunt d’accions que tot seguit s’especifiquen breument. 
 
El portal web, juntament amb l’aplicació per mòbil i tauletes Android, inclou 
funcionalitats de xarxa social col·laborativa (missatges, comentaris, tags, puntuacions) 
que els diferents usuaris poden utilitzar per poder tenir un control de les seves propietats 
immobiliàries. Aquests usuaris poden tenir un lloc virtual on veure organitzats els seus 
patrimonis (cases, pisos, locals, terrenys, pàrquings, segones residencies...), amb la 
informació rellevant de cadascuna, fotos, vídeos, documentació legal, d’urbanisme, 
entre d’altres, i pensant en que poden estar llogats, sense utilització, o per ús del mateix 
propietari. Així mateix aquestes propietats també poden posar-se en el mercat de lloguer 
o venda, entre els usuaris registrats i no registrats. 
 
L’empresa destina els seus productes a un públic no expert, tipus usuari particular, no 
adreçat a API’s ni a professionals del sector. No obstant últimament s’està pensant en 
adaptar-la per l’ús dels serveis en ajuntaments de pobles petits i organismes públics. 

 
L’empresa utilitza les aplicacions per generar negoci, tenint la major part de serveis o 
seccions gratuïtes per atraure públic, però amb la combinació d’apartats o funcionalitats 
de pagament o serveis “Premium”, que augmenten les possibilitats, la capacitat o les 
funcionalitats de l’aplicació, segons la contractació desitjada realitzada. 
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Els treballadors que formen part d’aquesta empresa estan formats per una sèrie de 
perfils de treballadors, entre els que podem destacar els següents: 

 
• Direcció General. 

 
• Departament de Comptabilitat i Finances. 

 
• Departament de Màrqueting. 

 
• Departament TIC (Tecnologies de la Informació i les Comunicacions). 

 
• Departament d’Atenció a l’Usuari. 

 
• Departament de RRHH (Recursos Humans). 

 
• Departament de Desenvolupaments. 

 
• Proveïdors. 

 
• Personal de recepció i seguretat. 

 
• Usuaris del portal web i de l’aplicació mòbil. 

 
o Els usuaris no registrats. 

 
o Els usuaris registrats gratuïts. 

 
o Els usuaris registrats Premium. 

 
Tot seguit podem veure un petit diagrama que resumeix de forma breu la principal 
organització dels empleats de l’empresa que s’han comentat en el punt anterior: 

 
La infraestructura de l’empresa la podem resumir amb el següent diagrama, que ens 
informa de manera genèrica dels principals elements de que disposa l’empresa (no és un 

Direcció General 

Director del 
departament de 
Comptabilitat i 

Finances 

Administratives de 
Comptabilitat i 

Finances 

Proveïdors 

Director del 
departament de 

Màrqueting 

Comercials 

Director del 
departament TIC 

Administradors TIC 

Director del 
departament d'Atenció 

a l'Usuari 

Tècnics d'Atenció a 
l'Usuari 

Usuaris del sistema 

Director del 
departament de 

Recursos Humans 
(RRHH) 

Tècnics de RRHH 

Director del 
departament de 

Desenvolupaments 

Desenvolupadors 

Personal de Recepció i 
Seguretat 
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diagrama de la infraestructura detallat, sinó que l’objectiu és que serveixi de introducció 
a la infraestructura de l’empresa de forma genèrica). 

 
En l’apartat corresponent del projecte podem veure detallada tota la infraestructura i els 
diferents elements que en formen part. 
 
4. Resum de les principals fases del projecte amb els resultats més destacables: 
 
Un cop hem pogut centrar el projecte amb els seus principals objectius, la forma i 
organització dels diferents elements de la nostre organització, podem fer un petit resum 
de les principals fases del nostre projecte: 
 

• S’identificaran i valoraran els actius de que disposa l’organització, com a primer 
pas per poder realitzar posteriorment un anàlisi de riscos. 
 

• S’avaluaran les possibles amenaces i se’n realitzarà una acurada classificació. 
 

• S’identificarà el nivell de compliment de la normativa ISO en la nostre 
organització. 

 
• S’analitzarà la documentació de l’organització, i s’especificarà la metodologia 

documental relacionada amb la seguretat. 
 

• Es prepararan diferents propostes de projectes que ens permetin millorar la 
seguretat dels diferents actius i infraestructures de la empresa. 

Usuaris portal web
Firewall DMZ

Sonda Monitorització

Servidor
Portal web

 i aplicació mòbil

Xarxa Internet

Emmag. físic

Servidors
diversos

Sonda Monitorització

Sonda Monitorització

Servei Wifi 
intern

Firewall Intern

Xarxa Interna Empleats

Equips i periferics
dels empleats
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• Es realitzarà un informe d’auditoria interna per detectar el nivell d’eficiència i 
compliment dels diferents projectes realitzats, i quines no-conformitats i 
observacions hi podem detectar de cara a preparar una possible auditoria i 
certificació externa en la normativa ISO. 

 
4.1.Fase I: Introducció al projecte:  
 
En aquesta fase ens centrarem a realitzar una introducció al projecte, definir objectius, 
abast, i analitzar l’estructura, l’organització i la infraestructura dels diferents actius de 
l’empresa i elements relacionats amb la seguretat dels sistemes d’informació. 
 
4.1.1. Conclusions de la Fase I:  
 
Com hem pogut observar en els punts, en l’empresa en qüestió hi ha la possibilitat de 
realitzar molts projectes que puguin ajudar a la millora de la seguretat dels diferents 
àmbits analitzats, i que s’analitzaran i especificaran en les següents fases del projecte. 
 
Evidentment, l’empresa disposa de certs elements de seguretat que si que té controlats, 
de totes formes, existeixen molts altres elements que necessiten adaptar-se als 
estàndards i augmentar la seguretat per evitar pèrdues d’informació, i per aconseguir 
que puguem assegurar que la informació d’aquesta empresa està sempre disponible, té 
integritat, i té la confidencialitat necessària en cada cas. 
 
A mode de punts de resum podem dir: 
 

• L’abast del projecte s’ha centrat en els sistemes d’informació de l’empresa, i els 
elements organitzatius relacionats. 

 
• Falta de seguretat en molts aspectes, des de la formació dels empleats, fins a la 

seguretat dels propis equipaments auxiliars, documentacions, maquinari, 
aplicacions i xarxes utilitzades. 

 
• Falta d’una documentació actualitzada, i revisada. 

 
• Falta assegurar en molts aspectes les dimensions de seguretat: 

o Autenticitat, confidencialitat, integritat, disponibilitat i traçabilitat. 
 

• Falta de rols propis en els treballadors de seguretat de la informació. 
 

4.2.Fase II: Sistema de Gestió documental:  
 
En aquesta segona fase es farà incidència en el conjunt de documentació que ha de 
disposar el nostre sistema d’informació, i que venen establerts en la pròpia normativa 
ISO/EIC 27001. Entre d’altres documentacions es farà incidència en les següents: 

 
• Política de seguretat: En aquesta documentació s’especificarà la normativa 

interna que pot tenir l’organització, i que els diferents perfils de treballadors de 
l’organització han de conèixer i complir degudament. S’especificaran temes 
relatius a l’accés a la informació, als recursos, o com actuar davant incidents. 
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La política de seguretat contemplarà l’ús adequat de tots els recursos 
tecnològics, per parts dels diferents perfils d’usuaris, amb la suficient 
confidencialitat, integritat, disponibilitat i autenticitat. Aquesta política haurà de 
ser actualitzada i revisada periòdicament, incloent els diferents canvis 
tecnològics que amb el temps incorpori el sistema d’informació de 
l’organització. 

 
• Procediment d’auditories internes: En el document del procediment 

d’auditories internes s’especifica la forma i manera de realització de les 
auditories que l’organització haurà de realitzar per poder mantenir al llarg dels 
anys la vigència de la certificació, especificant la forma i requisits d’aquestes 
auditories. 

 
• Gestió d’indicadors: En aquest document s’especificarà la sistemàtica per a 

realitzar les mesures dels diferents indicadors de que disposarà el sistema de 
l’organització, els components, i les tipologies. 

 
• Procediment de revisió per direcció: En aquest document s’especificarà el 

procediment pel qual direcció de l’organització realitzarà la revisió de les 
qüestions més importants referents a la seguretat del nostre sistema 
d’informació, d’una manera que sigui planificada, i segons la normativa ISO 
27001 i 27002. 

 
• Gestió de rols i responsabilitats: En aquest document s’especificarà l’equip 

que s’encarregarà de crear, mantenir, supervisar i millorar el sistema de 
informació, i la seva seguretat. Aquest equip s’anomena comitè de seguretat. 

 
• Metodologia d’anàlisi de riscos: Aquest document inclourà la sistemàtica que 

s’haurà de seguir per a calcular el risc dels actius, amenaces i vulnerabilitats de 
l’organització. 

 
• Declaració d’aplicabilitat: La declaració d’aplicabilitat ens inclou els diferents 

controls de seguretat de l’organització, amb informació de l’aplicabilitat (aplica 
o no aplica) i amb un apartat d’observacions per poder determinar el seu estat, o 
si es disposa de la documentació relacionada amb cada cas. 

 
4.2.1.Conclusions de la Fase II: 
 
En aquesta fase s’han pogut observar els principals documents que ha de disposar la 
nostre organització, com és la política de seguretat que tots els integrants de 
l’organització han de complir i utilitzar diàriament. Així mateix, també s’ha especificat 
el procediment a seguir en les auditories internes, la gestió d’indicadors, el procediment 
de revisió per direcció, així com la metodologia a seguir al realitzar el posterior anàlisi 
de riscos, i la declaració d’aplicabilitat, per conèixer quins elements de la ISO 27002 
són aplicables en la nostre organització. Un cop ja hem especificat tots aquests elements 
podem procedir a realitzar l’anàlisi de riscos de la següent fase, tenint clar que ja s’han 
especificat els paràmetres necessaris per saber els procediments i normatives a seguir 
per tota l’organització. 
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Un punt important a destacar en aquest apartat és que perquè aquestes normatives siguin 
conegudes i respectades per tota l’organització s’haurà de programar un conjunt de 
sessions de formació pels diferents membres implicats. 
 
A mode de resum podem dir que: 
 

 S’han pogut crear els principals documents que ha de disposar qualsevol 
organització i que s’han comentat anteriorment. 
 

 S’ha revisat la documentació perquè sigui fàcil de comprendre pels usuaris del 
sistema i per tant, augmenti el compliment de la mateixa. 

 
 S’ha fomentat la divulgació de la documentació segons els perfils, en cursos de 

formació (projecte de la fase IV). 
 

 S’han pogut conèixer amb la declaració d’aplicabilitat quins elements de la 
normativa ISO són aplicables en la nostre organització. 

 
 S’ha fomentat que en un futur aquestes documentacions es revisin periòdicament 

i és vagin millorant amb les novetats i actualitzacions necessàries. 
 
4.3.Fase III: Anàlisi de riscos:  
 
En la realització d’un anàlisi de riscos podrem identificar els diferents riscos a que està 
exposada la nostre empresa o organització, i ens permetrà determinar de manera més 
precisa quines mesures de seguretat seran les més idònies per les nostres instal·lacions, i 
pels diferents actius identificats de l’empresa. A més ens permetrà identificar el risc 
residual i el risc real que està exposada la nostre empresa. 

 
• Inventari d’actius: És important realitzar un anàlisi detallat dels actius seguint 

la metodologia MAGERIT. Podem dir també que els “actius” són bens de 
l’organització o empresa, que es troben relacionats amb l’activitat de l’empresa, 
ja siguin programaris, maquinari, o qualsevol equipament de les instal·lacions 
principals o auxiliars, o les xarxes del sistema de dades, entre d’altres. En el 
present apartat ens centrarem en els elements següents: 
 

 Instal·lacions 
 Maquinari 
 Aplicacions 
 Dades 
 Xarxes 
 Serveis 
 Equipament auxiliar 
 Personal 

 
• Dependències entre actius: El concepte de “dependència entre actius”, és basa 

que davant un incident de seguretat de quina manera un actiu superior depèn 
d’un actiu inferior, per tant, quan es produeix l’incident en l’actiu inferior quin 
perjudici té per un actiu superior. 
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• Valoració d’actius: També serà molt important el punt de valorar els nostres 
actius segons la metodologia MAGERIT, amb l’estimació quantitativa, tenint en 
compte paràmetres com podrien ser el que ens costaria la seva reposició, l’ús 
que se’n fa, la repercussió que pot tenir, el temps a reposar-lo, entre d’altres, i un 
cop obtinguts aquests paràmetres per part dels empleats de l’empresa, podrem 
realitzar-ne una abstracció en 5 nivells. 

 
• Dimensions de seguretat: En aquest apartat, un cop identificats els actius, els 

valorarem segons la criticitat a les cinc dimensions de la seguretat de la 
informació (ACIDT), i per tant, ens permetrà valorar l’impacte de la 
materialització d’una amenaça sobre un actiu exposat. 

 
• Autenticitat i no-repudi [A]. 
• Confidencialitat [C]. 
• Integritat [I]. 
• Disponibilitat [D]. 
• Traçabilitat [T]. 

 
• Anàlisi d’amenaces: En els diferents actius podrem trobar diferents amenaces 

de seguretat a les que estan exposats. I posteriorment estimarem la vulnerabilitat 
de cada actiu respecte les amenaces potencials i la seva freqüència estimada. 

 
Les amenaces, segons el llibre de la metodologia MAGERIT, poden ser d’aquest 
tipus: 

• Desastres naturals. 
• Origen industrial. 
• Errors i fallades no intencionals. 
• Atacs intencionals. 

 
• Impacte potencial: En aquest apartat podrem observar l’impacte potencial que 

podem suposar per la nostre empresa la pròpia materialització de les diferents 
amenaces que hem detectat en l’apartat anterior, i d’aquesta manera podrem 
fixar quines seran prioritàries. 

 
• Nivell de risc acceptable i risc residual: La nostre organització ha de decidir 

quin risc pot assumir, o no assumir-lo, i controlar-lo a través de controls, per 
tant, haurem de decidir quin risc es acceptable per la nostre organització, i quin 
nivell de risc no és. Tanmateix, el risc que obtenim després d’aplicar els controls 
de seguretat, l’anomenarem risc residual. 

 
4.3.1. Conclusions de la Fase III: 
 
Un cop hem finalitzat aquesta fase disposem d’uns certs elements que ens permeten 
tenir un anàlisi detallat dels actius rellevants per la seguretat de l’empresa, així mateix 
s’ha pogut realitzar un estudi de les possibles amenaces dels nostres sistemes 
d’informació de l’empresa, i el seu impacte potencial, en el cas que alguna d’aquestes 
amenaces acabes realitzant-se i produint un problema per la nostre organització.  
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Hem pogut observar que en molts casos es supera el risc màxim que l’empresa està 
disposada a acceptar, i que per tant, s’haurà de tractar amb nous projectes que facin 
augmentar la seguretat de tota la infraestructura i dels actius que s’han marcat com a 
més problemàtics. 
 
També cal destacar que el risc no serà eliminable al 100%, però podrem minimitzar en 
alguns casos la materialització de l’amenaça, fent que la gestió dels riscos sigui més 
gestionable, si s’actualitza degudament i periòdicament. 
 
Seguint aquesta línia, en la següent fase, podrem proposar alguns importants projectes 
que ens ajudin a minimitzar o controlar les amenaces i per tant, augmentar la seguretat 
dels nostres sistemes. 
 
A mode de resum es pot dir que: 
 

• Disposem d’un anàlisi detallat dels actius de l’organització. 
 

• Disposem d’un anàlisi detallat de les amenaces i riscos de l’empresa. 
 

• Hem pogut observar en quins casos el risc màxim es assumible i en quins casos 
supera el llindar. 

 
• Sabem amb deteniment en quins casos caldrà crear un nou projecte per millorar 

la seguretat i rebaixar el risc. 
 

• S’ha pogut concloure que el risc no és eliminable al 100%, sinó que segons el 
cost l’haurem d’assumir o cedir (assegurances). 
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Podem veure en els següents gràfics quines amenaces poden tenir més incidència 
en cada agrupació d’actius: 
 

 
 

 
 

0% 
0% 1% 1% 

9% 

89% 

0% 

Instal·lacions 
Foc. Danys per aigua. Foc. Danys per aigua.

Ús no previst. Accés no autoritzat. Atac destructiu.

0% 0% 1% 0% 1% 1% 

9% 
9% 

9% 

9% 
9% 9% 

9% 

9% 

9% 
9% 

1% 1% 1% 

Maquinari (Equips Servidors) 

Foc. Danys per aigua.
Foc. Danys per aigua.
Contaminació electromagnètica. Averia d’origen físic o lògic. 
Tall de subministrament elèctric. Condicions inadequades de temperatura i humitat.

Errors de l’administrador. Errors de manteniment /actualització d’equips. 
Caiguda del sistema per esgotament de recursos. Pèrdua d’equips. 
Abús de privilegi d’accés. Ús no previst.
Accés no autoritzat. Manipulació d’equips. 
Denegació de servei. Robatori.
Atac destructiu.
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0% 0% 0% 0% 0% 0% 

13% 1% 1% 

13% 

1% 
13% 

13% 

13% 

13% 

13% 
0% 

1% 0% 

Maquinari (Equips Empleats) 
Foc. Danys per aigua.
Foc. Danys per aigua.
Contaminació electromagnètica. Averia d’origen físic o lògic. 
Tall de subministrament elèctric. Condicions inadequades de temperatura i humitat.
Errors de l’administrador. Errors de manteniment /actualització d’equips. 
Caiguda del sistema per esgotament de recursos. Pèrdua d’equips. 
Abús de privilegi d’accés. Ús no previst.
Accés no autoritzat. Manipulació d’equips. 
Denegació de servei. Robatori.
Atac destructiu.

0% 0% 1% 1% 1% 1% 
10% 

10% 
10% 

10% 
10% 

10% 

10% 
10% 

10% 
1% 

1% 1% 1% 

Maquinari (Comunicacions) 
Foc. Danys per aigua.

Foc. Danys per aigua.

Contaminació electromagnètica. Averia d’origen físic o lògic. 

Tall de subministrament elèctric. Condicions inadequades de temperatura i humitat.

Errors de l’administrador. Errors de manteniment /actualització d’equips. 

Caiguda del sistema per esgotament de recursos. Pèrdua d’equips. 

Abús de privilegi d’accés. Ús no previst.

Accés no autoritzat. Manipulació d’equips. 

Denegació de servei. Robatori.

Atac destructiu.
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18% 

18% 

2% 

18% 

2% 2% 
2% 

18% 

18% 
0% 

0% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 

Aplicacions 
Errors dels usuaris. Errors dels administradors.

Errors de configuració. Difusió de programari maligne.

Alteració accidental de la informació. Destrucció de informació.

Fuga d’informació. Vulnerabilitat dels programes.

Errors de manteniment/actualització dels programes. Suplantació d’identitat de l’usuari. 

Abús de privilegis d’accés. Ús no previst.

Difusió de programari maligne. Accés no autoritzat.

Modificació deliberada de la informació. Destrucció de informació.

Divulgació de informació. Manipulació de programes.

18% 

18% 

18% 
18% 

18% 

1% 
1% 0% 0% 2% 2% 2% 2% 

Dades 
Errors dels usuaris. Errors dels administradors.

Errors de configuració. Alteració accidental de la informació.

Destrucció de informació. Fuga d’informació. 

Manipulació de la configuració. Suplantació d’identitat de l’usuari. 

Abús del privilegi d’accés. Accés no autoritzat.

Modificació deliberada de la informació. Destrucció de informació.

Divulgació de informació.
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17% 

17% 

2% 
2% 2% 

17% 

2% 2% 

17% 

17% 

2% 2% 2% 2% 0% 0% 2% 

Xarxes 
Fallada del servei de comunicacions. Errors dels administradors.

Errors de re-encaminament. Errors de seqüencia.

Fugues d’informació. Alteració accidental de la informació.

Fugues d’informació. Caiguda dels sistema per esgotament de recursos.

Abús de privilegis d’accés. Ús no previst.

Re-encaminament de missatges. Alteració de seqüència.

Accés no autoritzat. Anàlisis de tràfic.

Interceptació d’informació. Modificació deliberada de la informació.

Denegació de servei.

13% 
13% 

13% 

13% 

2% 2% 2% 

13% 

13% 

13% 

2% 0% 0% 0% 1% 

Serveis 
Errors dels usuaris. Errors dels administradors.

Alteració accidental de la informació. Destrucció de informació.

Fuga d’informació. Suplantació d’identitat de l’usuari. 

Abús de privilegis d’accés. Ús no previst.

Alteració de seqüència. Accés no autoritzat.

Repudi. Modificació deliberada de la informació.

Destrucció de informació. Divulgació de informació.

Denegació de servei.
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0% 0% 1% 1% 

13% 
14% 

1% 14% 
14% 

0% 

14% 

14% 
14% 

0% 0% 

Equipament Auxiliar 
Foc. Dany per aigua.

Foc. Dany per aigua.

Averia d’origen físic o lògic. Tall de subministrament elèctric.

Condicions inadequades de temperatura i humitat. Interrupció d’altres serveis i subministres essencials. 

Errors de manteniment / actualització d’equips. Pèrdua d’equips. 

Ús no previst. Accés no autoritzat.

Manipulació dels equips. Robatori.

Atac destructiu.

47% 

1% 

47% 

0% 

5% 

Personal 
Deficiències en l’organització. Fugues d’informació. In-disponibilitat del personal.

Extorsió. Enginyeria social.
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Així mateix també podem veure el risc acumulat en els diferents elements: 
 
Instal·lacions: 

 
 
Maquinari: 

 
 
Aplicacions: 
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Dades: 

 
 
Xarxes: 

 
 
Serveis: 
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Equipament auxiliar: 

 
 
Personal: 
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4.4.Fase IV: Propostes de Projectes:  
 
En la fase de propostes de projectes, ja som coneixedors dels riscs actuals que té la 
nostra empresa i organització i hem pogut realitzar l’anàlisi de riscs, i és el moment 
idoni de plantejar els projectes que permetran la millora de la seguretat dels sistemes de 
l’empresa. Els diferents projectes proposats ajudaran a millorar i controlar el risc, 
evolucionant cap el ple compliment de la normativa ISO. 
 
Aquests projectes, a part de millorar en els riscos identificats, també ens permetran 
obtenir d’altres beneficis, com pot ser la millora de la gestió de la seguretat, 
optimització de recursos dels sistema, millora de les tecnologies utilitzades, o millora de 
l’organització i dels elements relacionats amb els recursos humans. 

 
• Proposta de projecte 1 – Redundància del sistema elèctric, i del cablejat: 

 
o Descripció: El projecte vol crear un sistema redundant d’energia 

elèctrica, que eviti possibles caigudes del sistema, amb les conseqüents 
pèrdues de informació, i pèrdues materials i temporals de maquinari, que 
puguin ser causades tant per sobretensions, baixes tensions, pics de 
consum, i hores vall, o fenòmens naturals i industrials que puguin afectar 
el sistema elèctric de l’empresa. 

o Cost econòmic: 12.084 € 
o Durada aproximada: 3 mesos. 
o Diagrama de Gantt: 

 
 

• Proposta de projecte 2 – Formació dels empleats i usuaris: 
 

o Descripció: La formació busca aconseguir un millor coneixement de les 
tècniques de seguretat, i bones pràctiques en l’entorn de treball, per 
evitar incidències, i millorar la seguretat general del treball, millorant la 
falta de formació que actualment existeix en l’empresa. 

o Cost econòmic: 4.040€. 
o Durada aproximada: 7 mesos. 
o Diagrama de Gantt: 
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• Proposta de projecte 3 – Millora de la salut en el treball i de l’organització 
de la seguretat: 
 

o Descripció: El projecte cercarà la millora contínua del lloc de treball i 
de l’organització de l’empresa i de possibles nous llocs de treball per 
suplir possibles deficiències detectades, per exemple la nova creació del 
lloc de responsable de seguretat del sistema. 

o Cost econòmic: 3.300€ directes + 2.800€ de nòmina mensual del 
treballador. 

o Durada aproximada: 6 mesos. 
o Diagrama de Gantt: 

 
 

• Proposta de projecte 4 – Millora de l’actualització, suport i manteniment: 
 

o Descripció: El present projecte mira de implantar solucions de 
manteniment continu, de manera que el sistema, les aplicacions i totes les 
dades gaudeixin d’un manteniment, implantació d’actualitzacions i 
suport millorat. 

o Cost econòmic: 10.000€ anuals +  extraordinaris aprovats.  
o Durada aproximada: realització de forma continuada i periòdica. 
o Diagrama de Gantt: 

 
 

• Proposta de projecte 5 – Continuïtat del negoci i gestió d’incidències: 
 

o Descripció: El projecte es centrarà a crear un pla de continuïtat del 
sistema, per poder evitar que una situació adversa tingui un efecte molt 
negatiu en el sistema, i puguem assegurar que els principals sistemes i 
aplicacions continuaran funcionant normalment en el cas d’una 
incidència, i per tant, afectar al mínim els usuaris.  

o Cost econòmic: 4.250€ 
o Durada aproximada: 8 mesos. 
o Diagrama de Gantt: 
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• Proposta de projecte 6 – Millora de la documentació, divulgació i 
compliment (disciplinari): 
 

o Descripció: El projecte consistirà a la creació de les diferents 
documentacions, polítiques i normatives, divulgació intensiva de les 
mateixes, i creació i activació del procés disciplinari. Així mateix també 
s’establiran paràmetres de gestió d’actius, com són la millora de 
l’inventari, propietaris, o responsables dels actius. 

o Cost econòmic: 2.600€ 
o Durada aproximada: 7 mesos. 
o Diagrama de Gantt: 

 
 
4.4.1. Conclusions de la Fase IV: 
 
Un cop hem realitzat una proposta dels diferents projectes que ens pot interessar 
implantar en l’empresa o organització, mostrarem mitjançant un diagrama de radar 
l’evolució, amb el compliment abans i després de la realització dels projectes proposats. 
Així com també el nivell ideal de compliment de cada variable. 
 
Per la realització dels gràfics utilitzarem les següents dades de la situació actual 
estimada, la situació ideal, i la millora estimada aportada pels diferents projectes. Així 
mateix en els requadres de dades tindrem en compte que s’ha quantificat l’estat del 0 al 
10, que equival del 0% al 100% d’estat de compliment ideal. 
 
En el següent gràfic podem observar el diagrama de radar amb les millores estimades 
que ens aportarien si es consideres oportú realitzar tots els projectes proposats. 
 
Com podem observar, amb els diferents projectes proposats aconseguiríem una notable 
millora de les diferents variables, i augmentaríem considerablement la seguretat del 
sistema, acostant-nos al valor de la situació ideal de cara a una pròxima fase d’auditoria 
interna i una posterior auditoria externa pel compliment de la ISO. 
 
Evidentment, durant el transcurs dels diferents projectes, poden sorgir-ne d’altres 
relacionats o no relacionats, que podrien fer augmentar els valors, i que en cada cas 
s’hauria d’estudiar i demanar-ne l’aprovació de direcció, per si estima convenient dotar-
los de nous recursos, depenent del valor de millora i el cost relacionat amb cadascun. 
 
 

ISO 27002 Situació 
actual 

Situació 
ideal 

Millores totals (valor màxim dels 
projectes 1 al 6 (max(X1...X6)) 

5. Política de Seguretat 2 10 7 
6. Aspectes organitzatius de la seguretat 
de la informació 4 10 7 

7. Gestió d'actius 5 10 7 

8. Seguretat lligada als recursos humans 5 10 7 

9. Seguretat física i de l'entorn 4 10 8 
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10. Gestió de comunicacions i operacions 5 10 7 

11. Control d'accés 6 10 8 
12. Adquisició, desenvolupament i 
manteniment dels sistemes d'informació 6 10 8 

13. Gestió d'incidents de seguretat de la 
informació 4 10 8 

14. Gestió de la continuïtat del negoci 2 10 8 

15. Compliment 2 10 6 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

5. Política de
Seguretat

6. Aspectes
organitzatius de la

seguretat de la…

7. Gestió d'actius

8. Seguretat lligada
als recursos

humans

9. Seguretat física i
de l'entorn

10. Gestió de
comunicacions i

operacions
11. Control d'accés

12. Adquisició,
desenvolupament i

manteniment…

13. Gestió
d'incidents de
seguretat de la…

14. Gestió de la
continuïtat del

negoci

15. Compliment

Situació actual

Situació ideal

Millores totals
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4.5.Fase V: Auditoria de Compliment de la ISO/IEC 27002:  
 
En aquesta última fase, ara que ja tenim identificades de forma clara les amenaces,  els 
elements i actius vulnerables de l’organització, i ho hem pogut constatar mitjançant 
l’anàlisi de riscos, així com també hem pogut proposar alguns dels més importants o 
destacables projectes que poden millorar la seguretat del sistema d’informació, és el 
moment idoni d’avaluar l’empresa per saber si compleix amb les bones pràctiques de 
seguretat que ens proposa la ISO/IEC 27002, i que ens servirà per saber l’estat actual 
dels controls de seguretat de l’empresa. 
 
Entre d’altres elements durant l’auditoria hem de tenir en compte de especificar: 
 

• L’empresa a auditar, que en aquest cas és la nostre organització. 
 

• La data i lloc de realització, que en aquest cas és actualment en les oficines 
de l’empresa. 

 
• L’abast de la certificació, que en aquest cas són els sistemes d’informació de 

l’empresa i la seguretat relacionada. 
 

• El tipus d’auditoria, que serà una de inicial. 
 

• La normativa aplicable, que serà la normativa ISO que volem certificar. 
 

• Així com la metodologia a aplicar, que en aquest cas s’aplicaran i 
s’analitzaran els diferents dominis de control de la ISO 27002: 

 
 [5.] Política de seguretat. 
 
 [6.] Organització de la seguretat de la informació. 

 
 [7.] Gestió actius. 

 
 [8.] Seguretat dels recursos humans. 

 
 [9.] Seguretat física i ambiental. 

 
 [10.] Gestió de comunicacions i operacions. 

 
 [11.] Control d’accés. 

 
 [12.] Adquisició, desenvolupament i manteniment dels sistemes 

de informació. 
 

 [13.] Gestió d’incidents.  
 

 [14.] Gestió de la continuïtat del negoci. 
 

 [15.] Compliment. 
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4.5.1. Conclusions de la Fase V: 
 
En la següent taula de resum podem observar els totals de no-conformitats majors i 
menors, i les observacions detectades per l’equip auditor de cadascun dels diferents 
punts agrupats de la ISO. 
 

Normativa ISO NC Majors 
(CMM 0-1) 

NC Menors 
(CMM 2-3) 

Observacions 
(CMM 4) 

Conformitat 
(CMM 5) 

[5.] Política de seguretat. 0 1 
(2 sub-apartats) 0 0 

[6.] Aspectes organitzatius de 
la seguretat de la informació. 0 1 

(8 sub-apartats) 
1 

(1 sub-apartat) 
1 

(1 sub-apartat) 

[7.] Gestió d’actius. 0 1 
(2 sub-apartats) 

1 
(3 sub-apartats) 

0 

[8.] Seguretat lligada als 
recursos humans. 0 1 

(4 sub-apartats) 
1 

(1 sub-apartat) 
1 

(4 sub-apartats) 
[9.] Seguretat física i de 
l’entorn. 0 1 

(12 sub-apartats) 0 0 

[10.] Gestió de comunicacions 
i operacions. 0 1 

(14 sub-apartats) 
1 

(11 sub-apartats) 
1 

(4 sub-apartats) 

[11.] Control d’accés. 0 1 
(9 sub-apartats) 

1 
(14 sub-apartats) 

0 

[12.] Adquisició, 
desenvolupament i 
manteniment dels sistemes de 
informació. 

0 1 
(8 sub-apartats) 

1 
(1 sub-apartat) 

1 
(6 sub-apartats) 

[13.] Gestió de incidents de 
seguretat de la informació. 0 0 1 

(5 sub-apartats) 
0 

[14.] Gestió de la continuïtat 
del negoci. 0 1 

(1 sub-apartat) 
1 

(4 sub-apartats) 
0 

[15.] Compliment. 0 1 
(2 sub-apartats) 

1 
(5 sub-apartats) 

1 
(3 sub-apartats) 

TOTALS: 0 10 
(62 sub-apartats) 

9 
(45 sub-apartats) 

5 
(18 sub-apartats) 

 
 
Després de realitzar el recompte de totes les no-conformitats i de les diferents 
observacions detectades dels diferents apartats i sub-apartats, podem destacar-ne: 
 

• No-conformitats majors (CMM L0 i L1): 0 detectades. 
 

• No-conformitats menors (CMM L2 i L3): 10 agrupacions de 62 sub-apartats. 
 

• Observacions (CMM L4): 9 agrupacions de 45 sub-apartats. 
 

• Amb conformitat, i sense observacions (CMM L5): 5 agrupacions en 18 sub-
apartats. 
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Totals dels controls del [5.] al [15.]: 
 

 
 
Tot seguit podem veure els diagrames de radar que ens permeten veure la diferencia 
entre el valor estimat i el valor d’un marc de seguretat ideal.  
 
Totals dels controls del [5.] al [15.]: 
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Primerament cal dir que els valors anteriors, tant de la taula de compliment de la ISO 
27002, i dels posteriors diagrames, són uns valors d’efectivitat estimada, ja que fins que 
no es realitzen els projectes proposats en l’empresa, i en l’entorn real d’aplicació, no és 
pot saber exactament la seva efectivitat real. 
 
En segon lloc, tal i com podem observar en la taula i en els diferents diagrames, podem 
veure que existeix una gran efectivitat estimada després de la aplicació dels diferents 
projectes proposats en l’apartat anterior, el que ens fa pensar que en una posterior 
auditoria portada a terme per professionals externs a l’empresa, els valors objectius 
d’anàlisi de l’empresa seran molt similars, i que per tant, la certificació de l’empresa en 
la ISO 27001/27002 serà possible.  
 
En tercer lloc, cal dir que entre els diferents valors d’efectivitat, podem trobar controls 
ISO del sistema que tenen una gran efectivitat, (valors del 100%, L5), ja que es 
considera que són processos del sistema que es porten a terme seguint un model o 
metodologia optimitzat i de millora contínua.  
 
En el terme mig, trobem elements que gràcies als projectes proposats es pot estimar que 
milloraran l’efectivitat a valors del 90% L3 i 95% L4.  
 
Així com també podem observar que existeixen alguns elements que se situen a nivells 
d’efectivitat del 50% L2, i que en posteriors anàlisis i millores continues del sistema 
s’hauran de proposar millores per fer augmentar aquests nivells, i per tant, augmentar la 
seguretat notablement de tot el sistema de informació. 
 
Seguint en la mateixa línia, cal dir que en el cas que l’auditoria externa posterior donés 
alguna disconformitat greu o lleu no detectada anteriorment, podríem solucionar-les 
amb els terminis adequats i assignats a cada nou projecte de millora que fos necessari, i 
després de l’acceptació i portada a terme la millora, podríem tornar a sotmetre a 
auditoria el sistema d’informació de l’empresa, per poder arribar a certificar-la 
adequadament i portar l’empresa a un procés imprescindible, ideal i de millora contínua 
de la seguretat de tota la infraestructura i dels sistemes de l’empresa. 
 
5. Conclusions finals del projecte: 
 
Com a conclusions finals del projecte es pot comentar que mitjançant l’elaboració 
d’aquest projecte s’ha pogut observar la situació de l’empresa, amb els diferents riscos i 
amenaces a les que es troba exposada la mateixa, així com també s’ha pogut observar 
els projectes que podríem implantar i finalment s’ha pogut analitzar el nivell actual de 
compliment de l’organització amb referencia amb la normativa ISO 27002. 
 
Així mateix, amb la realització d’aquest projecte, l’empresa disposa d’un document de 
referència amb el que centrar els seus esforços de seguretat de la informació. 
Evidentment, és un document inicial, i que haurà de evolucionar i anar millorant 
cíclicament per poder incorporar nous plans d’acció per noves situacions de risc a que 
pot estar exposada l’empresa en un futur o per canvis de la infraestructura o dels 
processos productius de l’organització. 
 
Hem de tenir clar que sempre els plans d’acció o projectes proposats hauran de cercar 
l’objectiu de minimitzar les possibles amenaces i reduir el risc a que estaran sotmesos 
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els diferents actius, i per tant, reduir una possible materialització de l’amenaça. I un 
punt clau en aquest aspecte és els plans de continuïtat del negoci. Així mateix tots 
aquests elements ens permetran assegurar el compliment de la normativa ISO, i alhora 
el compliment de la normativa legal vigent. 
 
Els diferents programes i projectes a aplicar hauran de realitzar una gestió de prevenció 
de possibles incidències per poder detectar-les i prevenir-les abans que es materialitzin, 
així com també s’han de disposar de programes que ens permetin reaccionar ràpidament 
en el cas que es produeixi una incidència que no teníem controlada, i aturar la 
materialització de danys eficientment,  o també es pot donar el cas, que el cost de 
controlar-la era tant alt que era millor assumir-lo com a risc o cedir el risc a terceres 
organitzacions, per exemple, mitjançant la contractació d’una assegurança externa. 
 
Per tant, ho podem resumir amb: 
 

• És imprescindible la seguretat per tots els elements de la infraestructura de 
l’empresa, i elements relacionats. 
 

• L’actualització constant i ús de noves tecnologies és bàsica. 
 

• Per complir la normativa legal hem de poder tenir controlada la seguretat del 
nostre sistema. 

 
• Hem de poder fer front a incidències no detectades amb plans de continuïtat del 

negoci. 
 

• Una bona seguretat fa el negoci més eficient. 
 

• Cal una formació continuada dels empleats. 
 

• Es imprescindible el compromís de direcció, per tal de disposar de pressupost. 
 

• Hem de controlar el risc segons el cost, i la criticitat dels nostres sistemes. 
 

• S’ha de millorar contínuament (PDCA), seguint el cicle de Deming. 
 
Algunes de les tasques que s’hauran de realitzar en l’oficina de seguretat de l’empresa, i 
concretament amb el responsable de seguretat en un futur, són les següents: 
 

• Seguir implementant controls, i mantenir actualitzat l’inventari d’actius i 
l’anàlisi de riscos. 
 

• Disposar d’una documentació sempre actualitzada, revisada i degudament 
publicada, perquè tots els membres la respectin i la compleixin. 

 
• Disposar d’una monitorització dels diferents elements de xarxa i dels diferents 

actius que puguin ser problemàtics o essencials en un present o futur. 
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• Conscienciar els empleats que és important mantenir una correcta seguretat en 
els seus llocs de treball, i amb els arxius i documents que manipulin.   

 
• Disposar, sempre que el pressupost sigui el suficient, de totes les millores i 

actualitzacions de maquinari, programari, elements de xarxa, o eines 
d’encriptació, que ens permetin assegurar les diferents dimensions de seguretat 
comentades en el projecte.  
 

• Disposar de proves i realitzar auditories internes i externes periòdicament per tal 
d’assegurar que la seguretat del sistema és l’òptima 

 
Per finalitzar cal dir que l’elaboració d’aquest projecte, ha permès observar de forma 
detallada totes les diferents fases d’elaboració d’un pla, i que ens ha permès observar la 
forma correcte la realització d’un inventari d’actius, l’anàlisi de riscos, l’anàlisi 
d’amenaces, els riscos, i quins projectes proposats poden ajudar-nos en la nostre 
organització per millorar-ne la seguretat, i per últim s’ha pogut comprovar quin és el 
nivell de compliment amb una auditoria interna de la normativa ISO, per assegurar-nos 
que en una possible auditoria externa de certificació els resultats serien els més 
satisfactoris. 
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6.Bibliografia:  
 
En aquest projecte s’han utilitzat els següents recursos, per a portar a terme les diferents 
seccions o apartats: 
 
 Recursos electrònics: 

 
• Metodologia MAGERIT: 

http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Documentacion/pae_Met
odolog/pae_Magerit.html#.Uk1Ai4a-2m4    
 

• Document ISO 17799: 
http://www.17799.com/papers/iso17799scope.pdf  

 
• Traducció al castellà de la norma ISO 17799: 

http://www.bvindecopi.gob.pe/normas/isoiec17799.pdf  
 

• LOPDP (Agencia Espanyola de Protecció de Dades): 
http://www.agpd.es  

 
• Informació ISO 27001 i ISO 27002: 

http://www.iso27000.es  
 

• Informació SGSI (Inteco): 
http://www.inteco.es  

 
 Apunts: 

 
• Apunts i coneixements adquirits del màster que he cursat, Màster Oficial de 

Programari Lliure UOC. 
 

• Apunts i coneixements adquirits del màster que he cursat, Màster Oficial de 
Seguretat de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (MISTIC 
– UOC, UAB, URV, UiB). 
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