
Nota sobre l’ús de les dades
Emplenant aquest qüestionari accedeix al fet que s’use la informació que s’hi recull 
per a fins estadístics. La informació recollida serà tractada únicament pel personal 
del CSIRT-CV autoritzat per a aquesta finalitat i no serà transmesa a tercers. En tot 
moment s’aplicaran les mesures de seguretat necessàries per a garantir la privacitat 
de les empreses participants en l’estudi i la confidencialitat de la informació 
aportada.
La informació mostrada en l’estudi final i en la difusió dels seus resultats, es 
mantindrà anonimitzada i serà de caràcter únicament estadístic. 

Aquest document recull un qüestionari breu (temps de resposta estimat 20-30 
min.) l’objectiu del qual és la recopilació d’informació sobre el nivell de 
preparació de la seua organització en matèria de ciberseguretat. Aquest 
qüestionari forma part de l’estudi estadístic del nivell de maduresa del teixit 
industrial de la Comunitat Valenciana realitzat pel Centre de Seguretat TIC de la 
Comunitat Valenciana (CSIRT-CV). El CSIRT-CV és un organisme públic sense ànim 
de lucre l’objectiu del qual és millorar la ciberseguretat i promoure una cultura 
cibersegura i bones pràctiques en les entitats públiques i privades de la Comunitat 
Valenciana.
L’estudi s’ha iniciat a fi d’obtindre una imatge del nivell de preparació de les 
empreses industrials de la Comunitat Valenciana en matèria de ciberseguretat 
industrial (per a entorns OT) i està enfocat a l’elaboració d’un informe estadístic 
que presentarà la informació recollida de manera anonimitzada. 
Amb la finalitat que l’estudi siga precís i representatiu, el qüestionari s’ha dirigit a 
persones que coneguen l’organització de ciberseguretat en la seua organització. 
No es requereix coneixement tècnic especialitzat per a emplenar-lo, però sí sobre 
les mesures de seguretat implantades i els processos de gestió utilitzats (de 
caràcter general).

Davant de qualsevol dubte sobre l’estudi, o el mateix qüestionari, pot posar-se en 
contacte en:

CSIRT-CV - https://concienciat.gva.es/va/ - Correu: csirtcv_industrial@gva.es

Al final d’aquest document s’inclou un breu glossari de termes, per a la seua 
consulta en cas de dubtes durant l’emplenament del qüestionari.
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Presentació de l'estudi
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Instruccions

1) Tipus de pregunta:

a) Selecció única.

b) Selecció única mitjançant desplegable.

c) Selecció múltiple.

d) Resposta oberta.

2) Emplene el formulari complet. Si no coneix la resposta a una pregunta, o considera que no
s’aplica en la seua organització, pot marcar la resposta NS/NC en les preguntes de selecció
única, o no marcar cap resposta en les de selecció múltiple.

3) Algunes de les preguntes són seqüencials, la qual cosa vol dir que només s’apliquen si s’ha
respost afirmativament a la pregunta anterior. Aquestes preguntes estan agrupades amb un
mateix número, amb diferents apartats (exemple 4a, 4b). En cas que la primera resposta
siga negativa, no s’hauran de respondre la resta de respostes dels apartats posteriors.
Aquests camps desapareixeran. Si canvia l’opció inicial, apareixeran de nou.

4) Es recomana emplenar el formulari amb Adobe Acrobat o els navegadors Chrome o
Firefox. Per favor, seguisca els següents passos per a guardar i enviar el formulari
complet.
a) Adobe: una vegada emplenat, seleccione el botó “Enviar formulari”, dalt a la dreta.

b) Firefox i Chrome: una vegada emplenat, seleccione el botó “Descarregar”, dalt a la
dreta. Envie l’arxiu com a adjunt en el correu.

c) Explorer / Edge (no recomanat): una vegada emplenat, seleccione el botó “Guardar”,
dalt a la dreta. Envie l’arxiu com a adjunt en el correu.
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Dades de l'empresa

<10 <50 <250 <500

3. Quin és el principal mercat de destinació dels productes o serveis de la seua companyia?

Regional Nacional Unió Europea

4. Quina és la facturació global aproximada de la seua companyia?

5. En quina província de la Comunitat Valenciana té la seu la companyia?

6. A quin sector pertany l’empresa?

<2 M <10 M <50 M <200 M >200 M

Castelló València Alacant

1. Quin càrrec ocupa en la seua empresa?

2. Quants empleats té la seua companyia?

>500

Compta amb seus en 
diverses províncies

NS/NC

7. Disposa la seua empresa de sistemes de control industrial per a gestionar i
controlar el procés productiu? Marque els sistemes dels quals disposa:

Sistemes de control distribuït. 

SCADAs, HMIs.

Sistemes de control com PLCs.

Estacions d'operació, ordinadors industrials. 

No es disposa de dispositius industrials.

Altres països
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Autoavaluació prèvia 

Com valoraria les següents afirmacions respecte de la seua companyia? Sent 1 
totalment en desacord i 5 totalment d’acord:

1.La nostra organització té un nivell de maduresa de ciberseguretat industrial
avançat.

1 2 3 4 5 

2. Els requisits o demandes de ciberseguretat del sector (per part de la
competència, clients, proveïdors i altres agents) són molt exigents.

1 2 3 4 5 

3. És molt improbable que la nostra organització patisca un incident de
ciberseguretat d’alt impacte l’any vinent.

1 2 3 4 5 

NS/NC 

NS/NC 

NS/NC 
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Organització de la seguretat

3. S’han hagut d’adaptar els procediments o mesures de ciberseguretat a les
necessitats específiques dels entorns de producció (OT) de l’empresa?

No Sí

1. S’ha implementat una política de documentació interna que descriu processos
i procediments de ciberseguretat?

2a. S’ha documentat detalladament les funcions de ciberseguretat en 
l’empresa definint la responsabilitat de cada empleat o lloc de treball en cada 
una d’aquestes funcions?

No Sí

4. S’han implantat polítiques o procediments de ciberseguretat per a la gestió i
ús de dispositius portàtils i extraïbles (P. ex.: ordinadors portàtils, mòbils o
memòries USB)?

NS/NC

NS/NC

No.

Sí, política interna de ciberseguretat o document únic director. 

Sí, procediments concrets per a processos de ciberseguretat específics. (p.ex.: 

procediments d’inventariat d’arxius, accessos remots, etc.).

NS/NC.

2b. S’ha comunicat a cada persona implicada en la ciberseguretat de l’empresa 
els seus rols i responsabilitats?

No Sí NS/NC

No Sí NS/NC
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5a. S’ha dut a terme algun tipus d’avaluació de ciberseguretat en l’entorn 
industrial?

Cap avaluació. 

Avaluació organitzativa (polítiques, procediments). 

Avaluació tècnica (segmentació, pentest).  

Avaluació Normativa (IEC62443-ISA99, LPIC, etc.). 

5b. S’han definit iniciatives i projectes per a solucionar les deficiències de 
ciberseguretat trobades en les avaluacions efectuades?

No Sí NS/NC

6. Es manté un inventari actualitzat dels ciberactius de l’empresa? Es consideren
tots els actius industrials com a dispositius electrònics programables i elements
de les xarxes de comunicacions, incloent-hi maquinari, programari, dades i
informació.

No.

Sí, s'actualitza després de cada canvi.

Sí, s’actualitza periòdicament a intervals fixos. 

NS/NC.

7a. S’han identificat i inventariat els actius crítics de l’empresa? Es consideren 
actius crítics aquells que, en cas de deixar de funcionar, aturarien tot el procés 
productiu principal.

No Sí NS/NC
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7c. Si es fa qualsevol canvi o modificació en els ciberactius, hi ha un procés o 
procediment per a aprovar o avaluar aquesta modificació?

No.

Sí, l’avalua i aprova el responsable dels actius o ciberseguretat.

Sí, i a més s’actualitza l’inventariat d’actius amb les modificacions 

efectuades.

7b. S’ha establit la criticitat dels actius? Per exemple, assignar la criticitat a 
cada actiu en l’inventari segons l’impacte en la continuïtat del negoci.

No Sí NS/NC

8. S’han implementat polítiques o procediments de seguretat per a
comprovar que no existeixen dispositius o ports accessibles des d’internet?

No Sí NS/NC
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Prevenció

9a. S’ha implantat un procés de realització i gestió de còpies de seguretat?

No.

Sí, però no amb una freqüència establida.

Sí, es fan còpies de seguretat múltiples vegades a la setmana. 

NS/NC.

9b. Es fan còpies de la configuració d’actius crítics per a poder restaurar qualsevol 
actiu al seu estat actual en cas necessari?

No Sí NS/NC

9c. Es disposa d’un procés o procediment per a testejar periòdicament les 
còpies de seguretat, una vegada aquestes s’han generat?

No Sí NS/NC

10. Els ciberactius industrials disposen de mesures d’autenticació d’usuaris?
(p. ex.: usuari/contrasenya, autenticació doble factor, empremta dactilar,
reconeixement facial, etc.).

11. S’han deshabilitat tots els comptes d’usuari per defecte, compartits o genèrics
(Per exemple: usuaris "admin", "root", "manteniment", etc.)?

No Sí NS/NC

No.

Sí, s’ha protegit una part dels actius.

Sí, tots els actius compten amb mesures d’autenticació. 

NS/NC.
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13a. La xarxa interna corporativa (IT) està correctament segmentada de la xarxa 
industrial (OT)? Per exemple, els processos productius estan segmentats o aïllats de 
la xarxa corporativa.

12. S’ha aplicat una política de contrasenyes per a l’entorn industrial? Per exemple,
la política ha de tindre en compte aspectes com la robustesa de les contrasenyes
(longitud, caràcters, etc.), gestió de les contrasenyes (canvi segons una freqüència
temporal), eliminació de contrasenyes per defecte.

No Sí NS/NC

13b. Quines mesures de seguretat perimetrals s’han implementat entre 
els segments de xarxa?

Cap.

Mesures d’autenticació d’usuaris o equips.  

Firewalls.

Mesures de redirecció (VLAN, equips proxy,...). 

IDS/IPS.

No Sí NS/NC

13c. És usual la utilització de routers sense fils per a la connexió remota als 
sistemes industrials?

No Sí NS/NC
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15a. Es permeten les connexions remotes interactives amb ciberactius industrials?

No Sí NS/NC

15b. S’han desplegat mesures de seguretat intermèdies per a evitar connexions 
directes amb equips industrials (p. ex.: equips de salt, portals captius, etc.). 

No Sí NS/NC

16a. Els ciberactius industrials disposen d’un antivirus?

No Sí NS/NC

16b. Les firmes dels antivirus s’actualitzen periòdicament?

No Sí NS/NC

14. Es controla que la visibilitat i capacitat d’actuació dels usuaris que accedisquen a
la xarxa depén del seu rol i nivell de privilegis assignat?

No Sí NS/NC

17. S’han implantat solucions alternatives per a aquells actius no compatibles amb
solucions antivirus comercials?

No Sí NS/NC
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Personal i tercers

18a. Quins empleats de l’empresa reben formació en matèria de ciberseguretat?

No s’imparteix formació de ciberseguretat a cap empleat.

Solament els empleats amb responsabilitats específiques de ciberseguretat. 

Tots els empleats que treballen directament en processos de producció.

Tots els empleats de l’empresa.

18b. Sobre quins temes de ciberseguretat es forma els empleats?

Riscos i amenaces potencials.

Procediments de ciberseguretat de l’empresa.

Formació específica de ciberseguretat depenent de l’àrea/departament/ 

procés.

Conceptes generals i bàsics de ciberseguretat. 
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20. S’ha contractat tercers per a funcions i processos de ciberseguretat?

No.

Sí, per a processos de seguretat gestionada (monitoratge, resposta a incidents, etc.). 

Sí, per a avaluacions de ciberseguretat.

Sí, per a funcions de formació o concienciació. 

Sí, per a altres funcions (especifique).

19a. S’exigeixen requisits de ciberseguretat a proveïdors i tercers, sobre productes o 
serveis? Per exemple, s’haurien de definir clàusules contractuals en matèria de 
ciberseguretat i les responsabilitats per les dues parts. 

No Sí NS/NC

19b. S’auditen els serveis de tercers o proveïdors en matèria de ciberseguretat? 
D’aquesta manera s’avaluen les pràctiques de ciberseguretat que duen a terme els 
tercers.

No Sí NS/NC
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Detecció i resposta

21a. Quin tipus de mesures de monitoratge de ciberseguretat s’estan utilitzant 
sobre les xarxes industrials (OT)? 

Detecció de malware.

Detecció d'actividad sospitosa (IDS/IPS). 

Anàlisi de logs y generació d'alarmes. (SIEM) 

Cap/No n’aplica.

21b. En cas que en tinga, la monitorització inclou inspecció de protocols industrials 
(p. ex.: Modbus TCP/RTU, Ethernet IP/CIP, Profinet (DCP, RTC), DNP3, etc.)?

No Sí NS/NC

22a. S’han establit plans de resposta que incloguen informació sobre com 
preparar, detectar, respondre i recuperar-se d’incidents de ciberseguretat?

No Sí NS/NC

22b. S’han posat a prova els plans de resposta contra incidents?

No.

Sí, per mitjà de simulacres en entorn real.

Sí, mitjançant exercicis guiats o metodologies similars. 
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23. S’han implantat mesures per a assegurar que la continuïtat del procés
productiu no córrega risc, en el cas que hi haja alguna pèrdua de recursos en
l’empresa que afecte la seua activitat normal? (p. ex.: instal·lacions, actius
redundants, processos de recuperació dels actius, etc.).

No Sí NS/NC

24.Hi ha processos en l’empresa per a la gestió de vulnerabilitats i actualitzacions
dels ciberactius? Per exemple, la comprovació de les actualitzacions abans del
seu apedaçament, la gestió i alerta de noves vulnerabilitats.

No s’ha implantat un procediment de gestió de vulnerabilitats i actualitzacions. 

Sí que existeix un monitoratge de noves vulnerabilitats.

Es testen les actualitzacions abans de la seua implantació.

La gestió de vulnerabilitats i actualitzacions dels sistemes és realitzat per terceres parts.

25. Hi ha actius en l’empresa sense un manteniment actiu d’actualitzacions de
seguretat o sense servei tècnic realitzat per tercers?

No Sí NS/NC
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Ampliació

26. Es preveu fer canvis i millores en la gestió de la ciberseguretat industrial de
la seua empresa? Indique quin seria el motiu.

Sí, per objectius interns de millora contínua. 

Sí, per exigències de normatives o estàndards.

Sí, a causa de resultats d’avaluacions o anàlisi de riscos. 

Sí, per exigències del mercat o clients.

Sí, a causa d’experiències passades en incidents de ciberseguretat. 

Cap/No n’aplica.

27a. Es preveu augmentar els recursos dedicats a la ciberseguretat industrial 
en la seua empresa l’any vinent?

No Sí NS/NC

28. S’ha realitzat o hi ha plans de realitzar inversió els pròxims anys en alguna
de les següents tecnologies en la part OT?

Tecnologia núvol (p. ex. protocol MQTT, AWS).

IoT (Internet de les coses)/ Smart Sensors/ Indústria 4.0 

Tecnologies sense fils - wireless (p. ex.: Zigbee, Lora). 

Intel·ligència artificial i Machine learning.

Big data.

Bessons digitals. 

Cap/No n’aplica

27b. Indique sobre quins projectes es preveu augmentar els recursos 
dedicats a la ciberseguretat.
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29. Trie, entre les següents, les normes i estàndards relacionats amb la
ciberseguretat que s’apliquen en la seua empresa:

Controls Crítics de Seguretat (CSC). 

ISO 31000.

ISO 22301 / BS 25999.

ISO 27001.

NIST 800-53.

NIST 800-82.

NERC CIP.

Família ISA 99 - IEC62443. 

Altres.

Cap.

30. Ordene, de major a menor, segons el perill potencial que considere que
aquestes amenaces presenten per a la seua empresa: phishing, ransomware,
malware, atacs a pàgines/serveis web, personal intern malintencionat, espionatge
industrial, APT (amenaces persistents avançades), Vulnerabilitats de seguretat en
actius, robatori de credencials.

Menys perillós

NS/NCMés perillós
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31a. Ha experimentat la seua organització algun incident de ciberseguretat que 
impactara el procés industrial de l’empresa l’últim any (aturades de producció, 
retards, augment de costos)?

No.

Sí, va afectar solament els actius corporatius (IT). 

 Sí, va afectar solament els actius industrials (OT).

 Sí, va afectar actius IT i OT.

NS/NC.

31b. S’han modificat les mesures o procediments de ciberseguretat 
després de l’incident?

No Sí NS/NC

32. S’ha detectat un augment en els últims 2 anys del nombre d’incidents o atacs
de ciberseguretat en la seua empresa?

No Sí NS/NC
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Resposta oberta

RO1. Detalla l’experiència de l’empresa davant de l’últim incident de ciberseguretat 
important que haja patit la seua empresa. Es va col·laborar amb agents externs? Es 
van complir els plans de resposta establits?

RO2. Tradicionalment, en els processos industrials no s’han tingut en compte 
aspectes relacionats amb la ciberseguretat industrial. Per aquesta raó, molts dels 
protocols usats en l’actualitat no proporcionen cap classe de suport en aquest 
àmbit.
Amb la finalitat d’identificar els més usats en el nostre teixit industrial, podria 
indicar els protocols i proveïdors de components electrònics més predominants en 
la seua empresa?
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Glossari

Actiu crític: Equip o sistema essencial per a mantindre l’operació de l’empresa. 

APT: Amenaça Persistent Avançada. Grup d’atacants amb amplis recursos i 
coneixement tècnic, caracteritzats per atacs a objectius concrets que s’estenen en 
llargs períodes de temps.

Avaluació de ciberseguretat: Procés pel qual s’identifica l’estat actual d’un sistema, 
es compara amb els objectius de ciberseguretat de l’organització i s’identifiquen 
oportunitats de millora.

Bessons digitals: Sistemes virtualitzats que imiten, a algun nivell, el funcionament 
d’un sistema real, per a identificar comportaments inesperats i avaluar hipòtesis.

Connexió remota interactiva: Comunicació amb un actiu situat en una altra 
localització física que permet a l’usuari que es connecta actuar sobre el sistema com 
si estiguera usant-lo directament.

Còpies de seguretat: Suport d’informació interna de l’empresa emmagatzemat de 
manera independent amb l’objectiu de poder usar-lo per a restaurar els sistemes 
originals en cas d’incident.

Ciberactiu: Dispositiu electrònic programable i elements de les xarxes de 
comunicacions incloent-hi maquinari, programari, dades i informació. Així com 
aquells elements amb protocols de comunicació enrutables, que hi permeten 
l’accés de manera local o remota.

Estacions d’operació: Llocs de treball amb equips d’alt rendiment destinats al 
treball tècnic de l’operador.

Equip proxy: Dispositius que actuen d’intermediaris entre xarxes o segments de 
xarxa per a redirigir comunicacions que no es vol que arriben directament als equips 
destinació.

Firewall: Dispositiu o aplicació la funció principal de la qual és bloquejar 
comunicacions entrants i sortints no autoritzades d’una xarxa o segment.
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HMI: Interfície interactiva visual entre treballador i maquinària 
industrial, habitualment implementada en una tauleta tàctil o ordinador portàtil.

IDS/IPS: Dispositius o aplicacions destinats a monitorar les comunicacions 
d’una xarxa, detectar incidents de seguretat i generar alarmes (IDS) o actuar 
per a previndre el risc (IPS).

IIoT: Industrial Internet of Things. Entorns OT on s’adopten tecnologies IoT 
(sensors intel·ligents, connexions sense fils interactives, etc.) per a 
augmentar la productivitat o interacció amb el sistema.

Incident de ciberseguretat: Esdeveniment inesperat que comporta una 
probabilitat de danyar o interrompre l’operativa habitual.

IT: Entorns on predominen els actius i sistemes propis de les tecnologies 
de comunicacions (P. ex.: una oficina, un equip de vendes que treballa en remot, 
etc.).

Mesures d’autenticació: Controls de seguretat que verifiquen la identitat 
dels usuaris quan intenten accedir al sistema.

Mesures de continuïtat de negoci: Controls tècnics i administratius orientats 
a assegurar les funcions essencials de l’empresa en cas d’incidents d’alt impacte 
que puguen interrompre-les.

Múltiples factors d’autenticació: Mesures d’autenticació que utilitzen 
diversos controls, de diferent naturalesa, abans d’autoritzar un usuari.

Nivell de maduresa de ciberseguretat: Estat de preparació d’una 
organització enfront de riscos de ciberseguretat potencials, mitjançant mesures 
organitzatives, procedimentals i tècniques.

Ordinadors industrials: Equips dissenyats per a realitzar labors industrials 
exigents que no poden dur-se a terme per ordinadors comuns.

OT: Entorns on predominen els actius i sistemes propis de processos 
industrials (p. ex.: una planta de producció industrial, un sistema de control SCADA, 
etc.).
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Phishing: Atacs on l’atacant suplanta un agent o persona per a posar-se 
en contacte amb la víctima amb la intenció de robar informació o guanyar accés a 
un sistema. La forma més habitual d’aquesta amenaça és mitjançant 
correu electrònic.

Pla de resposta: Procediment d’actuació en cas d’incident de seguretat, 
que defineix rols i responsabilitats de l’equip, així com mesures de seguretat i 
passos que cal seguir per a reduir l’impacte de l’incident i tornar a l’operativa 
habitual.

PLC: Controlador programable dedicat a l’execució contínua de la lògica d’un 
procés industrial.

Procediment de ciberseguretat: Document intern que descriu els passos que 
cal seguir per a dur a terme un procés necessari per a mantindre la seguretat 
de l’organització (p. ex.: procediment de gestió de canvis, de gestió 
d’usuaris i accessos, etc.).

Protocols industrials: Sistemes de comunicació usats per actius industrials per 
a transmetre’s informació entre aquests (p. ex.: Modbus, Profinet, OPC UA, etc.).

Ransomware: Tipus específic de malware que encripta la informació o 
equips víctimes per a interrompre l’operació o sol·licitar compensació 
econòmica de la víctima.

SCADA: Programari de control, supervisió i adquisició de dades utilitzat per a 
monitorar i actuar en temps real sobre un procés productiu industrial.

Segmentació de xarxa / segments de xarxa: Separació d’una xarxa interna 
en zones (segments o subxarxes) independents, connectats entre si només per 
canals autoritzats i protegits per a deixar passar solament les comunicacions 
essencials. Una segmentació habitual seria la separació de les xarxes IT i OT.

Seguretat perimetral: Mesures tècniques de seguretat implementades per 
a controlar les comunicacions entrants i sortints d’una xarxa o segment de xarxa.
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Sistema de control distribuït (DCS): Maquinari i programari industrial dedicat al 
control de sistemes industrials. Es caracteritzen per una base de dades central i 
capacitat d’actuar en la resta del sistema i rebre informació de la resta del 
sistema.

VLAN: Dispositius que redirigeixen les comunicacions entre actius per a generar 
segments o subxarxes independents.

Vulnerabilitat: Feblesa de seguretat tècnica d’un actiu causada per fallades de 
disseny o desenvolupament de noves tècniques d’atac, habitualment 
solucionades mitjançant l’aplicació d’actualitzacions de programari o maquinari.
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