
Informe executiu de tendències
de ciberseguretat
Sector transport i logística

La nova normalitat cibernètica



La ciutadania es bolca a l’ús del comerç 
electrònic i els serveis de missatgeria 
arran del confinament i les mesures de 
distanciament

Les empreses obren la seva 
infraestructura al teletreball, però també a 
les ciberamenaces

El transport i la logística es transformen 
digitalment per garantir la seva activitat i 
adaptar la seva eficiència les noves 
exigències

El cibercrim s’adapta ràpidament per 
pescar en aigües agitades

Amb la covid-19 
arriba una nova 
realitat cibernètica...



 Phishing dirigit a capturar credencials o infectar amb 
malware fent ús el comerç electrònic com a reclam

 Atacs d’intrusió contra tecnologies d’accés remot 
VPN, connexions RDP i Citrix

 Mercadeig de credencials d’accés al mercat negre

 Ransomware per bloquejar activitats essencials
 Atacs de DDoS per bloquejar els accessos a Internet
 Atacs a la cadena de subministrament que exploten la 

confiança entre els seus actors

 Campanyes de frau via phishing amb reclams 
adaptats a les necessitats de cada moment

... On la ciberseguretat 
jugarà un paper cabdal 
per fer front a les 
ciberamenaces



S’accelera la transformació digital i 
les organitzacions afronten noves 
ciberamenaces

El 81% dels CISO van 
veure’s obligats a accelerar 
la transformació digital per 
possibilitar el teletreball per 
davant de les mesures de 

ciberseguretat més 
adequades.

El 71% de les 
organitzacions espera 

augmentar el pressupost 
en ciberseguretat els 

pròxims tres anys: un 11% 
d’increment a les grans 

empreses i un 12% a les 
PIME.

• A Catalunya, el nombre de teletreballadors ha augmentat 
un 278% respecte el 2019.

• A l’Estat, el comerç electrònic va marcar un nou record 
històric amb més de 258 M de transaccions durant el 3r 
trimestre de 2020, un creixement del 22,9% respecte 2019.

El distanciament dels equips i la 
manca de conscienciació en 
ciberseguretat

• Amb el teletreball, els professionals s’han acostumat 
a introduir les seves credencials habitualment.

• El distanciament físic entre companys i amb els 
serveis informàtics ha estat un punt feble.

• El cibercrim ho ha aprofitat per difondre enganys amb 
l’objectiu de capturar credencials corporatives. 



El cibercrim ataca els nous hàbits en 
línia amb atacs d’enginyeria social 
(phishing, vishing i BEC)

• El 2021, el 16% de les campanyes de phishing
suplanten empreses de comerç electrònic i missatgeria.

• Els teletreballadors són objectiu de vishing per explotar 
el distanciament físic. Se suplanta un suport tècnic per 
robar credencials, forçar la descàrrega de malware...

• Els atacs de BEC per demanar un pagament o la 
redirecció d’una factura, han crescut un 155%.

Els Mossos detenen els 
responsables d’una 

campanya d’smishing
suplantant a empreses 
de logística. Inclouen el 
nom del destinatari i un 
enllaç a una web pel 

robatori de dades o la 
descàrrega d’un 

malware.

[Font: Dark Web Price Index 2020]

Preu mitjà a la dark web de les credencials 
d’accés amb privilegis d’administració de 
domini. 

[Font: Digital Shadows Photon Research]

Les fuites de dades personals han 
caigut, però ha crescut l'interès per 
les credencials d'accés a empreses

• Es calcula que 37.000 milions de registres han estat 
filtrats el 2020, un augment del 140% respecte 2019. 
El 82% causats per 5 incidents de gran envergadura.

• Creix l’interès pel robatori de credencials de 
teletreballadors per accedir a entorns corporatius.

• El 2020 s’han imposat multes milionàries a entitats 
per la protecció inadequada de les dades personals.

Arran d’una fuita de dades 
de 420 mil clients de 

British Airways (2018) se li 
va imposar una sanció de 

210 M€ (finalment 
rebaixada a 23 M€ per la 

situació de pandèmia) i ha 
hagut de fer front a les 

demandes dels afectats. 

Evolució de les temàtiques dels correus 
i de les webs de phishing durant 2020.



S’ha explotat la manca de seguretat 
i vulnerabilitats en les “noves” 
eines de connexió remota

• Les 4,3 milions de connexions RDP accessibles des 
d’Internet esdevenen objectiu dels ciberatacants.

• Increment a nivell mundial d’un 33% en l’ús de 
servidors VPN i un 47% del protocol RDP pel port 339.

• El cibercrim ha realitzat atacs de força bruta i ha 
explotat vulnerabilitats contra ports RDP, VPN, 
Citrix i servidors de correu electrònic.

Nombroses vulnerabilitat 
publicades el 2021 en 

tecnologies de treball a 
distància: servidors de 
correu MS Exchange i

Exim, VPN Pulse Secure, 
firewall SonicWall...

El ransomware es dispara amb la 
reactivació de l’activitat econòmica i 
incorpora la doble extorsió

• Els ciberdelinqüents fan ús de credencials corporatives 
VPN, RDP i Citrix que es troben a venda a la dark web 
per penetrar a la xarxa de la víctima.

• A partir del desconfinament global (maig i juny), els atacs 
de ransomware, estretament vinculats a l’activitat 
econòmica, han mantingut una tendència creixent.

Adif, va patir un atac de 
ransomware, executat pel 
grup REVil. S’informa que 

l'atac va ser controlat 
pels serveis interns de 

seguretat i ni la 
infraestructura ni el 

funcionament dels serveis 
es van veure afectats.

L’operador del 
ransomware Ryuk ha 
recaptat 123 milions 

d’euros des dels seus 
inicis.

El 70-80% podria haver 
anat a parar als afiliats 
encarregats de dur a 
terme les infeccions.



S’utilitza el ransomware per atacar la 
dependència digital de les 
organitzacions

• Els atacs de ransomware es dirigeixen a empreses més 
grans per aconseguir majors rescats.

• Són objectiu els sectors digitalitzats i al càrrec de 
serveis essencials, com el transport i la logística.

• Creixen els afectats: companyies de creuers Hurtigruten
(Noruega) i Carnival (EUA), de transport marítim CMA 
CGM (França), de transport de mercaderies Forward
Air (EUA), una autoritat portuària (Massachussets), etc.

Mitjana treballadors de les empreses 
atacades.

[Font: Coveware Quarterly Ransomware Report]El 4,9% del ransomware té com 
a objectiu el sector del 
transport i la logística

El cibercrim es professionalitza amb 
un ransomware que ja inclou la doble 
i la triple extorsió

• El model Ranwomware-as-a-Service afavoreix 
l’especialització: uns elaboren el codi i altres infecten.

• Algunes víctimes es neguen a pagar perquè disposen 
de còpies de seguretat.

• Els atacs se sofistiquen amb factors d’extorsió 
addicionals: el robatori i amenaça de filtració de 
dades i d’atacs DDoS.

Els preus de rescat de ransomware no han 
parat de créixer, llevat d’una lleugera caiguda 
el darrer trimestre del 2020. Per aquest motiu, 
el cibercrim incorpora la doble i la triple 
extorsió.

[Font: Coveware Quarterly Ransomware Report]

L’import mitjà del rescat 
per un ransomware

supera els 180.000 euros.

[Font: Operadors de Serveis 
Essencials (Directiva NIS)]



Els atacs de ransomware i de DDoS
són la principal amenaça a la 
continuïtat de negoci

• Amb la incorporació de noves tecnologies, augmenten 
els atacs que poden interrompre el funcionament 
dels sistemes d’informació.

• El tercer trimestre, els atacs de ransomware a l’Estat 
espanyol van registrar un increment del 160%.

• Els atacs DDoS són menys però de major amplada 
de banda i més intel·ligents amb paquets de dades 
elaborats per esquivar les proteccions anti-DDoS.

Tendencia a l’alça en el nombre 
d’incidents de ransomware
publicats als mitjans (excepte els 
mesos de vacances estivals).

[Font: Agència de Ciberseguretat de 
Catalunya]

Tres dels sis atacs DDoS més grans mai 
registrats per Akamai s'han produït el 2021.

[Font: Akamai]

L’increment de la interacció digital és 
una oportunitat pels atacs a la 
cadena de subministrament

• Un 80% dels professionals de la ciberseguretat han 
patit una fuita de dades relacionada amb un proveïdor.

• Proliferen els atacs d’injecció de codi maliciós a les 
plataformes de servei de pagament en línia (comerç 
electrònic) per robar dades personals.

• El sector sanitari també ha viscut atacs, molts de 
ransomware, a la cadena de subministrament.

L'Autoritat de transport 
del sud-est de 

Pennsilvània (EUA) va 
tancar el lloc web per a la 

venda de bitllets i 
merchandising després 

que es detectés que patia 
un atac d’injecció d’script

per capturar les dades 
dels clients.

L'empresa SITA, proveïdora 
global de serveis TIC pel 

transport aeri, ha patit 
una bretxa de dades 

després que 
uns ciberatacants accedissin 
als servidors que contenien 
dades de passatgers d’un 

mínim confirmat de 12 
aerolínies de tot el món.



Preus de diferents tipus de programaris maliciosos (part superior).
Preus per a la infecció amb programari maliciós de 1.000 dispositius a Europa, en 
funció de la qualitat i el tipus de dispositiu infectat (part inferior).

[Fonts: Cybernews // Welivesecurity]

Els cibercriminals actuen com si 
fossin empreses i ofereixen un 
catàleg de serveis i productes

• El model Crime-as-a-Service ha crescut degut a la 
crisi econòmica originada per la pandèmia.

• A la dark web s’hi poden trobar especialistes d’atacs 
de DDoS; de venda de dades personals, bancàries o 
credencials d’accés; de creació de codi maliciós, etc.

• S’ofereixen ciberatacs de caire geopolític; robatoris 
de propietat intel·lectual, d’informació estratègica, etc.

La cadena de subministrament de les 
vacunes, sota setge del cibercrim 
patrocinat per estats

• Els ciberdelinqüents han vist que un atac de ransomware
contra la cadena de distribució de la vacuna és una 
bona estratègia per forçar el pagament del rescat. 

• També poden ser una font d’informació valuosa per 
vendre a qui faci l’oferta més gran.

• Se sospita que rere els atacs hi hagi actors patrocinats 
per estats i amb motivació geopolítica.

IBM Security X-Force va 
detectar una campanya de 
phishing contra la cadena 

de distribució de la vacuna
en sis països. Se suplantava 
una empresa productora de 
dispositius per mantenir la 

cadena del fred. 
Motivació rere els ciberatacs el setembre 
2020. Els ciberatacs motivats pel 
ciberespionatge eren del 9,6% a l’agost.

[Font: Hackmageddon]



Baròmetre d’amenaces

Atacs deliberats
Campanyes de phishing
dirigides als professionals 
per robar-los credencials 
empresarials, estafes 
BEC, difusió de troians
bancaris a través d’apps
malicioses, ciberatacs a 
els cadenes de 
subministrament, etc.

Saturació i/o pèrdua de 
serveis essencials
Atacs de ransomware que 
han saturat serveis 
essencials
d’organitzacions públiques 
i privades i atacs de DDoS
amb afectació especial al 
sector educatiu.

Informació errònia o 
corrupta
Alteracions de continguts
web i canals oficials, 
atacs de ransomware per 
corrompre la informació i 
atacs meow on s’eliminen 
bases de dades públiques 
sense demanar rescat.

Coacció, extorsió o 
corrupció
Atacs de ransomware
amb doble i triple 
extorsió, més atacs DDoS
i noves modalitats 
d’extorsió: amenaces de 
denúncia per 
incompliment normatiu,
segrestos virtuals...

Compromís i/o pèrdua 
d’informació
Les fuites d’informació 
amb dades personals ha 
baixat sensiblement, 
mentre que l’interès per les 
credencials d’accés 
corporatives ha 
augmentat. També creixen 
els atacs de ransomware
amb robatori de dades.



Recomanacions finals

Les organitzacions han de protegir i 
custodiar les còpies de seguretat fent-les 
fora de línia i assegurant que estiguin 
lliures de malware. 

Les organitzacions han d’aproximar 
models de Zero Trust amb la segregació 
dels serveis interns de la seva xarxa 
empresarial i disposar de protecció 
perimetral.

Les organitzacions han de mantenir 
actualitzats i d’avaluar la seguretat dels 
accessos remots RDP i VPN.

Les organitzacions han de realitzar 
anàlisis de riscos en matèria de privacitat 
(Avaluació d’Impacte de Dades Personals) 
per tal d’establir les mesures de protecció 
adequades a les dades personals.

Les organitzacions han d’avaluar els 
riscos dels serveis proporcionats per 
tercers, desplegar mesures correctives i 
realitzar auditories o comprovacions.

Les organitzacions han de definir i posar a 
prova els plans de resposta a incidents per 
a enfortir la preparació i la disposició de 
l’organització per respondre.



Conclusions
La societat ja té un dia a dia digital i les empreses han 
hagut de fer un salt digital de forma accelerada.

L’anàlisi d’aquesta realitat ha estat cabdal per 
dissenyar l’Estratègia de ciberseguretat de la 
Generalitat de Catalunya 2019-2022.

S’ha engegat la campanya #negocibersegur, una 
iniciativa adreçada al teixit empresarial del país.

L’Agència disposa del Catalonia-CERT® com a equip 
de resposta a emergències (CERT) competent a 
Catalunya: cert@ciberseguretat.cat / +34 900 112 444.

Es publiquen informes de tendències de 
ciberseguretat per identificar les principals 
ciberamenaces.

Es desenvoluparà l’Índex de Ciberseguretat de 
Catalunya, un sistema d’informació públic de 
referència amb dades per al coneixement i l'avaluació 
del nivell de maduresa en matèria de ciberseguretat i 
confiança digital.

mailto:cert@ciberseguretat.cat
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