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RESUM
L’auditoria realitzada per la Sindicatura de Comptes sobre els controls
bàsics de ciberseguretat de l’Ajuntament de València en l’exercici 2019 ha
donat com a resultat que, amb caràcter general, el grau de compliment
existent en la gestió d’aquesta matèria és d’un 59,4% respecte al nivell
establit com a objectiu. Això implica que, encara que existeix cert nivell
d’efectivitat en els controls analitzats, és insuficient i hi ha possibilitats
clares de millora.
D’altra banda, la valoració de l’auditoria sobre el compliment dels aspectes
de legalitat representa un índex del 68,4% respecte al nivell establit com a
objectiu, una xifra que l’òrgan fiscalitzador considera insatisfactòria.
Aquest treball s’emmarca dins de les auditories realitzades als controls
bàsics de ciberseguretat dels quinze majors ajuntaments de la Comunitat
Valenciana, incloses en el Programa Anual d’Actuació de 2019 de la
Sindicatura i posteriorment ampliades a tots els municipis amb població
superior a 50.000 habitants. Amb les seues valoracions, l’òrgan
fiscalitzador verifica si el marc de ciberseguretat aplicat sobre els sistemes
d’informació garanteix un nivell de control adequat, incloent-hi la
protecció de la informació que gestionen i la continuïtat dels serveis
públics oferits.
Amb el propòsit de millorar la gestió de la ciberseguretat en l’ens auditat,
a més de l’informe amb els resultats obtinguts en el treball, la Sindicatura
ha traslladat a l’Ajuntament de València l’anàlisi detallada de les
deficiències identificades i les recomanacions orientades a esmenar-les.
La millora dels controls de ciberseguretat requerirà actuacions i
inversions, tant en mitjans materials com personals, que han de ser
adequadament planificades. En aquest sentit, l’òrgan fiscalitzador preveu
la realització del seguiment de les recomanacions com a part del Programa
Anual d’Actuació de 2020.
La Sindicatura considera que és necessari que els màxims òrgans
responsables de l’Ajuntament (Ple, alcalde i la regidoria responsable de les
TIC) prenguen consciència de la necessitat d’arribar als nivells exigits per
la normativa per a la protecció dels sistemes d’informació davant de la
multiplicitat d’amenaces existents, a fi de garantir la consecució dels
objectius de l’entitat, la prestació adequada de serveis als ciutadans i la
protecció de la informació i de la resta dels actius dels sistemes
d’informació.

NOTA
Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre Informe i facilitar la tasca
als lectors i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir-lo per a conéixer el veritable abast
del treball realitzat.
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1.

INTRODUCCIÓ
En virtut de les disposicions de l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat
Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i segons el
que es preveu en el Programa Anual d’Actuació de 2019 (PAA2019), s’ha
efectuat una auditoria sobre la situació en 2019 dels controls bàsics de
ciberseguretat (CBCS) dels ajuntaments de la Comunitat Valenciana amb
una població superior a 60.000 habitants, entre els quals es troba
l’Ajuntament de València.

2.

RESPONSABILITATS DELS ÒRGANS MUNICIPALS EN RELACIÓ AMB ELS
CONTROLS DE CIBERSEGURETAT
Els òrgans municipals (el Ple, l’alcalde, la Junta de Govern i la Secretaria
General) són els responsables que hi haja uns controls adequats sobre els
sistemes d’informació i les comunicacions. D’acord amb les seues
competències, han de garantir que el funcionament de l’entitat és
conforme amb les normes aplicables i que els controls interns
proporcionen una garantia raonable que les dades, la informació i els
actius dels sistemes d’informació compleixen les propietats següents, que
coincideixen amb les cinc dimensions de la seguretat de la informació que
estableix l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS):1
-

Confidencialitat. És la propietat de la informació per la qual es
garanteix que està accessible únicament a personal autoritzat a
accedir a aquesta informació.

-

Integritat. És la propietat de la informació per la qual es garanteix
l’exactitud de les dades transportades o emmagatzemades, i
s’assegura que no se n’ha produït l’alteració, la pèrdua o la
destrucció, tant de manera accidental com intencionada, per errors
de programari o maquinari o per condicions mediambientals.

-

Disponibilitat. Es tracta de la capacitat d’un servei, un sistema o una
informació de ser accessible i utilitzable pels usuaris o processos
autoritzats quan aquests ho requerisquen.

-

Autenticitat. És la propietat o característica que consisteix en el fet
que una entitat és la que diu ser o bé que garanteix la font de la qual
procedeixen les dades.

-

Traçabilitat. És la propietat o característica consistent en el fet que
les actuacions d’una entitat poden ser imputades exclusivament a
aquesta entitat.

1

Vegeu l’annex I del Reial Decret 3/2010, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en
l’àmbit de l’administració electrònica.

3

Informe d’auditoria dels controls bàsics de ciberseguretat de l’Ajuntament de València. Exercici 2019

3.

RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES
La responsabilitat de la Sindicatura de Comptes és concloure sobre la
situació dels controls bàsics de ciberseguretat revisats, proporcionant una
avaluació sobre el seu disseny i eficàcia operativa, sobre el compliment de
la normativa bàsica relativa a la seguretat de la informació i, si és el cas,
formular recomanacions que contribuïsquen a l’esmena de les
deficiències observades i a la millora dels procediments de control. Per a
això, hem dut a terme el treball de conformitat amb els Principis
fonamentals de fiscalització de les institucions públiques de control extern i amb
les normes tècniques de fiscalització aprovades pel Consell de la
Sindicatura i recollides en el Manual de fiscalització de la Sindicatura de
Comptes. Aquests principis exigeixen que complim els requeriments
d’ètica, així com que planifiquem i executem l’auditoria amb la finalitat
d’obtindre una avaluació dels CBCS.
Àmbit objectiu
L’auditoria s’ha centrat en l’anàlisi de la situació dels vuit CBCS:
CBCS 1

Inventari i control de dispositius físics

CBCS 2

Inventari i control de programari autoritzat i no autoritzat

CBCS 3

Procés continu d’identificació i solució de vulnerabilitats

CBCS 4

Ús controlat de privilegis administratius

CBCS 5

Configuracions segures del programari i el maquinari de
dispositius mòbils, portàtils, equips de taula i servidors

CBCS 6

Registre de l’activitat dels usuaris

CBCS 7

Còpies de seguretat de dades i sistemes

CBCS 8

Compliment normatiu

Atesa la naturalesa de l’objecte material que cal revisar –la gran amplitud,
complexitat i diversitat dels sistemes d’informació d’un ens local de grans
dimensions–, ha sigut necessari delimitar i concretar quins sistemes
s’havien d’analitzar. En aquest sentit, hem analitzat les aplicacions que
suporten dos dels processos de gestió més rellevants a l’efecte de la
Sindicatura, com ara la gestió comptable i pressupostària i la gestió
tributària i recaptadora. La revisió ha inclòs els controls relacionats amb:
-

les aplicacions informàtiques que els suporten,

-

les bases de dades subjacents,

-

els sistemes operatius instal·lats en cada un dels sistemes que
integren l’aplicació de gestió (per exemple, servidor web, servidor
d’aplicació, servidor de bases de dades).
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A més, per la seua importància per al bon funcionament dels sistemes
d’informació i la ciberseguretat, hem analitzat també una selecció dels
tipus d’elements següents:
-

controlador de domini

-

programari de virtualització

-

equips d’usuari

-

elements de la xarxa de comunicacions (encaminador, switches, punt
d’accés a xarxa wifi, etc.)

-

elements de seguretat (tallafoc, IPS, proxy de correu, proxy de
navegació, servidors d’autenticació, infraestructura de generació de
certificats, etc.)

Metodologia
La Unitat d’Auditoria de Sistemes d’Informació de la Sindicatura de
Comptes (UASI) ha realitzat aquesta auditoria dels controls bàsics de
ciberseguretat seguint la metodologia establida en la guia GPF-OCEX 5313
Revisió dels controls bàsics de ciberseguretat (integrada en el Manual de
fiscalització de la Sindicatura de Comptes).
Hem avaluat la situació dels CBCS utilitzant el model de nivell de maduresa
dels processos ja que, a més de ser un sistema àmpliament acceptat,
permet establir objectius i realitzar comparacions entre entitats diferents i
veure l’evolució al llarg del temps. La metodologia utilitzada està
plenament alineada amb el que estableix l’ENS, que és d’aplicació
obligatòria en tots els ens públics.
En l’apèndix es proporciona un major detall de la metodologia utilitzada.
Confidencialitat
Atés que la informació utilitzada en l’auditoria i els resultats detallats
d’aquesta tenen un caràcter sensible i poden afectar la seguretat dels
sistemes d’informació, els resultats detallats de cada un dels controls
només es comuniquen amb caràcter confidencial als responsables de
l’Ajuntament perquè puguen adoptar les mesures correctores que
consideren necessàries. En aquest informe els resultats es mostren de
manera sintètica.
4.

CONCLUSIONS
Com a resultat del treball realitzat cal concloure que, amb caràcter
general, el grau de control existent en la gestió dels CBCS assenyalats en
l’apartat 3 aconsegueix un índex de maduresa del 47,5%, que es correspon
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amb un nivell de maduresa N1, inicial / ad hoc; és a dir, els processos de
control existeixen, però la seua gestió no està correctament organitzada.
Encara que un dels subsistemes revisats està classificat per l’Ajuntament
com de categoria de seguretat alta, únicament als efectes d’aquesta
auditoria hem considerat que tots els revisats tenien categoria de
seguretat mitjana. Així, d’acord amb la categoria mitjana, el nivell de
maduresa requerit per l’ENS i que també l’apliquem per als CBCS en
aquesta auditoria és N3, procés definit i un índex de maduresa del 80%.
En conseqüència, l’índex de compliment dels CBCS és del 59,4%, que
resulta de comparar l’indicador de maduresa observat amb el nivell
requerit o objectiu que ha de tindre el sistema segons l’ENS.
En el quadre següent es mostren de manera detallada els resultats de
l’avaluació realitzada per a cada un dels CBCS.
Quadre 1. Índex i nivell de maduresa dels CBCS de l’Ajuntament
Índex de
maduresa

Nivell de
maduresa

Índex de
compliment

CBCS 1 Inventari i control de dispositius
físics

36,6%

N1

45,8%

CBCS 2 Inventari i control de programari
autoritzat i no autoritzat

56,5%

N2

70,6%

CBCS 3 Procés continu d’identificació i
solució de vulnerabilitats

55,5%

N2

69,4%

CBCS 4 Ús controlat de privilegis
administratius

44,6%

N1

55,7%

CBCS 5 Configuracions segures del
programari i maquinari

12,4%

N1

15,5%

CBCS 6 Registre de l’activitat dels usuaris

56,5%

N2

70,6%

CBCS 7 Còpies de seguretat de dades i
sistemes

63,3%

N2

79,2%

CBCS 8 Compliment normatiu

54,8%

N2

68,4%

Índex / Nivell global de l’Ajuntament

47,5%

N1

59,4%

Índex / Nivell requerit o objectiu

80,0%

N3

100,0%

Control
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Gràfic 1.

Índex de maduresa dels CBCS

A la vista dels resultats obtinguts en la revisió es conclou que, encara que
existeix un cert nivell d’efectivitat en els controls analitzats, hi ha clares
possibilitats de millora. Per tant, és necessari que els màxims òrgans
responsables de l’Ajuntament (Ple, alcalde i la regidoria responsable de les
TIC) prenguen consciència de la necessitat d’aconseguir els nivells exigits
per la normativa per a la protecció dels sistemes d’informació davant de
la multiplicitat d’amenaces existents, a fi de garantir la consecució dels
objectius de l’entitat, la prestació adequada de serveis als ciutadans i la
protecció de la informació i de la resta dels actius dels sistemes
d’informació. Aquesta cultura de ciberseguretat s’ha de traslladar a tots
els nivells i departaments de l’Ajuntament.
La millora dels controls de ciberseguretat requerirà actuacions i
inversions, tant en mitjans materials com personals, que s’han de
planificar adequadament.
A més, la revisió del compliment de legalitat en matèria relacionada amb
la ciberseguretat ha posat de manifest un nivell de compliment
insatisfactori. Els màxims òrgans de direcció de l’Ajuntament tenen la
responsabilitat de garantir un nivell adequat de compliment de les normes
legals i han d’impulsar les mesures necessàries per a esmenar la situació.
5.

SITUACIÓ DELS CONTROLS
A continuació es detallen els principals aspectes que han sorgit en la
revisió de cada un dels CBCS de l’Ajuntament.
1.

Sobre l’inventari i el control de dispositius físics (CBCS 1)
Hem verificat que es realitzen accions de control com a part d’un
procés que està implantat de manera general per a tots els sistemes
de l’entitat, encara que aquest procés no es troba establit en un
procediment formalment aprovat.

7

Informe d’auditoria dels controls bàsics de ciberseguretat de l’Ajuntament de València. Exercici 2019

L’Ajuntament disposa de diferents inventaris que, de manera
conjunta, formen l’inventari complet de l’entitat. No obstant això, no
s’utilitzen eines que permeten l’actualització de l’inventari de
manera automatitzada i no s’han implantat mesures efectives que
impedisquen la connexió de dispositius físics no autoritzats a la
xarxa corporativa.
En al·legacions ens han informat que l’Ajuntament ha adquirit
recentment un programari que permetrà controlar l’accés a la xarxa
municipal de dispositius aliens.
Hi ha un nivell de control insuficient sobre l’inventari de dispositius
físics, i la valoració global del control arriba a un índex de maduresa
del 36,6%, que es correspon amb un nivell de maduresa N1, inicial /
ad hoc; és a dir, el procés existeix, però no es gestiona o la seua gestió
no està correctament organitzada. Això representa un índex de
compliment del CBCS 1 del 45,8%.
2.

Sobre l’inventari i el control de programari autoritzat (CBCS 2)
Quant al control que realitza l’Ajuntament del programari instal·lat i
autoritzat en els equips, hem observat que es realitzen accions com
a part d’un procés que es troba parcialment definit i no aprovat
formalment.
El programari es gestiona per mitjà d’una eina de distribució
automàtica, excepte el programari que s’instal·la per defecte en tots
els llocs de treball. Aquest programari es maqueta en una plantilla
que es distribueix a cada ordinador amb la seua entrada prèvia en el
sistema d’informació.
Existeix un cert nivell de control sobre l’inventari i el programari
autoritzat, però hi ha possibilitats de millora, i la seua valoració
global arriba a un índex de maduresa del 56,5%, que es correspon
amb un nivell de maduresa N2, repetible però intuïtiu; és a dir, els
controls es realitzen, però hi ha controls parcialment establits o els
procediments no s’han formalitzat degudament. Això representa un
índex de compliment del CBCS 2 del 70,6%.

3.

Sobre el procés continu d’identificació i la solució de vulnerabilitats
(CBCS 3)
Hem analitzat les accions de l’Ajuntament per a la gestió de
vulnerabilitats dels sistemes i hem observat que aquestes accions
formen part d’un procés adequat, però no existeix un procediment
formalment aprovat a aquest efecte ni es troba implantat de manera
efectiva per a tots els sistemes de l’entitat.
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Això significa que existeix un cert nivell de control en la identificació
i solució de vulnerabilitats, però hi ha possibilitats de millora i la
valoració global arriba a un índex de maduresa del 55,5%, que es
correspon amb un nivell de maduresa N2, repetible però intuïtiu; és a
dir, els controls es realitzen, però hi ha controls parcialment establits
o els procediments no s’han formalitzat degudament. Això
representa un índex de compliment del CBCS 3 del 69,4%.
4.

Sobre l’ús controlat de privilegis administratius (CBCS 4)
Hem verificat que les accions de l’Ajuntament per al control dels
comptes d’usuaris administradors formen part d’un procés existent
que no es troba implantat de manera general per a tots els sistemes
i no es troba formalment aprovat i establit en un procediment.
Hi ha, per tant, un nivell de control insuficient en l’ús de privilegis
administratius, per la qual cosa s’haurà de dedicar esforços i recursos
per a millorar-lo. La valoració global del control existent sobre l’ús de
privilegis administratius arriba a un índex de maduresa del 44,6%,
que es correspon amb un nivell de maduresa N1, inicial / ad hoc; és a
dir, el procés existeix, però no es gestiona o la seua gestió no està
correctament organitzada. Això representa un índex de compliment
del CBCS 4 del 55,7%.

5.

Sobre les configuracions segures del programari i maquinari de
dispositius mòbils, portàtils, equips de taula i servidors (CBCS 5)
Hem analitzat les accions realitzades a l’Ajuntament per al control
de configuracions segures dels dispositius i aplicacions i hem
verificat que no existeix un procés formalment definit a aquest
efecte. No obstant això, es realitzen algunes accions que impliquen
parcialment l’aplicació d’una configuració de seguretat homogènia
en alguns sistemes de la mateixa naturalesa, encara que aquestes
accions no garanteixen l’efectivitat del control, que és molt limitada.
Això significa que existeix un nivell deficient de control en l’aplicació
de configuracions segures en dispositius i programari i, per tant,
s’haurà de dedicar esforços i recursos per a millorar-lo. La valoració
global del control arriba a un índex de maduresa del 12,4%, que es
correspon amb un nivell de maduresa N1, inicial / ad hoc; és a dir, el
procés existeix, però no es gestiona o la seua gestió no està
correctament organitzada. Això representa un índex de compliment
del CBCS 5 del 15,5%.

6.

Sobre el registre de l’activitat dels usuaris (CBCS 6)
Hem analitzat els procediments aplicats a l’Ajuntament per al
control de l’activitat dels usuaris en els sistemes i hem verificat que
hi ha controls en funcionament relacionats amb aquestes activitats
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que s’apliquen de manera informal i no existeix un procediment
aprovat a aquest efecte.
Existeix un cert nivell de control en el registre de l’activitat dels
usuaris, però hi ha possibilitats de millora. La valoració del control
arriba a un índex de maduresa del 56,5%, que es correspon amb el
nivell de maduresa N2, repetible però intuïtiu; és a dir, els controls es
realitzen, però hi ha controls parcialment establits o els
procediments no s’han formalitzat degudament. Això representa un
índex de compliment del CBCS 6 del 70,6%.
7.

Sobre la còpia de seguretat de dades i sistemes (CBCS 7)
Hem analitzat les accions de l’Ajuntament per a la realització de
còpies de seguretat de dades i sistemes i hem observat que formen
part d’un procés implantat que es troba adequadament definit. Això
no obstant, aquest procés no es troba formalment aprovat.
Això significa que existeix un cert nivell de control sobre les còpies
de seguretat de dades i sistemes, però hi ha possibilitats de millora.
La valoració global del control arriba a un índex de maduresa del
63,3%, que es correspon amb un nivell de maduresa N2, repetible però
intuïtiu; és a dir, els controls es realitzen, però hi ha controls
parcialment establits o els procediments no s’han formalitzat
degudament. Això representa un índex de compliment del CBCS 7
del 79,2%.

8.

Sobre el compliment de la legalitat (CBCS 8)
L’Ajuntament ha incorregut en diversos incompliments legals, per la
qual cosa la valoració global sobre el compliment dels aspectes de
legalitat inclosos que hem verificat2 és que arriba a un índex de
maduresa del 54,8%. Això es correspon amb un nivell de maduresa
N2, que indica que hi ha incompliments significatius de la
normativa. Això representa un índex de compliment del CBCS 8 del
68,4%.

En relació amb l’ENS
L’Ajuntament disposa d’una política de seguretat aprovada per l’òrgan
superior competent que precisa, com a mínim, objectius i missió de
l’organització, marc legal i normatiu, definició de rols i funcions,
estructura organitzativa i el procés d’aprovació i revisió d’aquesta.

2

ENS, RGPD, Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, i Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’Impuls
de la Factura Electrònica.
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Ha realitzat la designació de les persones per als rols definits en la política
de seguretat i ha constituït els òrgans allí descrits.
S’ha formalitzat i enviat la informació de l’informe de l’estat de la
seguretat (informe INES).
Al desembre de 2019, el responsable de seguretat ha revisat i aprovat la
Declaració d’Aplicabilitat.
No obstant això:
-

No ha finalitzat la realització de l’auditoria de seguretat prevista en
l’article 34 del Reial Decret 3/2010, contractada al juliol de 2019 i en
fase d’execució quan s’ha emés aquest informe.

-

No s’han publicat en la seu electrònica les declaracions de
conformitat i els distintius corresponents previstos en l’ENS.

En matèria de protecció de dades personals
S’ha nomenat un delegat de protecció de dades (DPD), d’acord amb el que
es preveu en l’article 37.1.a de l’RGPD.
S’ha elaborat el registre d’activitats de tractament de la informació
requerida per l’RGPD i s’ha publicat aquest registre, d’acord amb l’article
31.2 de la Llei Orgànica 3/2018.
En al·legacions ens han informat i han aportat la documentació
justificativa sobre que, al desembre de 2019, s’ha finalitzat l’anàlisi de
riscos des de l’òptica de la protecció de dades sobre les categories d’actius
identificades com a homogènies per l’Ajuntament. També ens han
informat i han aportat la documentació justificativa sobre les mesures
implantades per a garantir que el tractament és conforme amb aquest
RGPD.
No obstant això:
-

No s’ha aplicat la totalitat de les mesures organitzatives i tècniques
apropiades per a garantir un nivell de seguretat adequat al risc.

-

No s’han executat auditories de compliment en matèria de protecció
de dades.

En relació amb la Llei de Factura Electrònica
S’ha dut a terme l’auditoria del registre de factures exigida per la Llei
25/2013, de 27 de desembre.
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6.

RECOMANACIONS I MESURES PER AL COMPLIMENT DE LA LEGALITAT
Com a resultat de l’auditoria realitzada és procedent efectuar les
recomanacions que s’assenyalen a continuació, per a l’atenció de les quals
l’Ajuntament ha de dedicar els esforços i recursos necessaris. També
s’assenyalen les mesures per al compliment de la legalitat que cal
d’adoptar.
Sobre l’inventari i el control de dispositius físics (CBCS 1)
1)

Aprovar formalment un procediment per a la gestió de l’inventari i
el control d’actius físics que reculla el procés complet, incloent-hi les
revisions periòdiques de maquinari, actualitzant degudament
l’inventari i incloent-hi les dates d’aquestes revisions.
A l’hora de garantir un nivell d’actualització adequat de l’inventari,
és aconsellable fer prevaldre l’ús d’eines per a la detecció i
actualització automàtica dels elements del sistema d’informació
davant de procediments manuals.

2)

Implantar les solucions que permeten restringir l’accés de
dispositius físics no autoritzats a la xarxa corporativa.

Sobre l’inventari i el control de programari autoritzat (CBCS 2)
3)

4)

Elaborar i aprovar un procediment per a la gestió integral del
programari de l’entitat que preveja:
-

L’elaboració de llistes de programari autoritzat (llistes
blanques) com a complement del procediment existent, la
implantació de les mesures tècniques que impedisquen
l’execució del programari no autoritzat i la realització de
revisions periòdiques de programari.

-

La definició d’un pla de manteniment de la totalitat del
programari utilitzat, incloent-hi tant el gestionat per mitjà de
licitacions i clàusules contractuals com la resta de programari
utilitzat a l’Ajuntament.

Revisar i actualitzar tots els sistemes que es troben fora del període
de suport.

Sobre el procés continu d’identificació i la solució de vulnerabilitats (CBCS 3)
5)

Aprovar o incloure en algun dels procediments de seguretat el procés
d’identificació i solució de vulnerabilitats, incloent-hi l’anàlisi prèvia
a l’entrada en producció dels sistemes, la priorització basada en
l’anàlisi de riscos, la resolució i la documentació de les
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vulnerabilitats, amb la identificació de dates, prioritat, responsable,
solució, etc.
Per a la millora dels processos existents d’identificació de
vulnerabilitats es proposa l’ús d’eines d’escaneig i la realització de
tests de penetració.
6)

Ajustar la instal·lació de la sonda del CCN3 de manera que permeta
la identificació inequívoca de l’origen dels esdeveniments de
seguretat.

Sobre l’ús controlat de privilegis administratius (CBCS 4)
7)

Formalitzar un únic procediment unificat de gestió d’usuaris amb
privilegis d’administració que establisca les directrius per a tots els
sistemes de l’entitat i que incloga:
-

L’eliminació, sempre que siga possible des del punt de vista
tècnic, de tots els usuaris no nominatius amb privilegis
administratius de tots els sistemes. Totes les activitats de gestió
s’han de realitzar amb usuaris nominatius.

-

Quan hi haja raons d’índole tècnica que impedisquen
l’eliminació d’usuaris genèrics, el seu ús ha d’estar controlat de
manera que es mantinga el principi de traçabilitat de les
accions en els sistemes.

-

L’ús, per a cada administrador de sistemes de l’entitat, de
diferents comptes amb diferents nivells de seguretat depenent
de les tasques que calga realitzar (gestió del domini i servidors,
administració d’equips d’usuari o tasques ofimàtiques no
administratives).

-

La política d’autenticació que cal aplicar a aquest tipus de
comptes.

Sobre les configuracions segures del programari i maquinari de dispositius
mòbils, portàtils, equips de taula i servidors (CBCS 5)
8)

3

Aprovar i implantar un procediment de configuració segura o
fortificació dels sistemes que considere la seguretat per defecte i el
criteri de mínima funcionalitat. Per a això, es proposa el
desenvolupament de guies d’instal·lació específiques per sistemes,
basades en les recomanacions dels fabricants i en les recomanacions

Centre Criptològic Nacional.
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dels organismes de referència, com ara les guies STIC de les sèries
400, 500 i 600 del CCN.4
Paral·lelament, s’aconsella desenvolupar un procediment de gestió
continuada de la configuració dels sistemes, particularment dels
sistemes crítics de l’entitat. Aquest procediment ha de preveure la
gestió de canvis en els sistemes i la revisió periòdica dels canvis
realitzats, a través de procediment manual o per mitjà d’eines
automatitzades de monitoratge de la configuració.
Sobre el registre de l’activitat dels usuaris (CBCS 6)
9)

Aprovar formalment un procediment per al tractament de logs
d’auditoria d’activitat d’usuari, que especifique, com a mínim, els
sistemes afectats, la informació que es reté, el període de retenció,
còpies de seguretat, gestió de drets d’accés al registre i implantació i
documentació d’un procés de revisió dels logs. Per a la revisió de logs
és aconsellable centralitzar-los en sistemes dedicats a aquest efecte.

10)

Millorar el sistema d’auditoria dels logs del programari de
comptabilitat.

Sobre la còpia de seguretat de dades i sistemes (CBCS 7)
11)

Aprovar formalment un procediment per a la gestió de còpies de
seguretat de dades i sistemes que definisca, com a mínim, les dades
i sistemes afectats, la periodicitat de les còpies, ubicacions,
responsables, proves de restauració i els requisits de protecció de les
còpies.

Sobre el compliment de la legalitat (CBCS 8)
12)

Implantar les mesures necessàries per a donar compliment als
requisits del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula
l’Esquema Nacional de Seguretat. Específicament, l’Ajuntament:
-

13)

4

Ha de publicar en la seu electrònica les declaracions de
conformitat i els distintius corresponents, d’acord amb la
Instrucció Tècnica de Seguretat de conformitat amb l’ENS del
13 d’octubre de 2016.

En relació amb la protecció de dades personals, l’Ajuntament ha
d’adaptar-se al que s’estableix per l’RGPD i la Llei Orgànica 3/2018, de
5 de desembre. En particular:

Les guies STIC (seguretat de les tecnologies de la informació i de les comunicacions) estan
estructurades en sèries. Les sèries a què fa referència la recomanació corresponen a “guies
generals”, “guies d’entorns Windows” i “guies d’altres entorns”, respectivament.
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-

Ha de finalitzar l’aplicació de les mesures organitzatives i
tècniques necessàries apropiades per a garantir un nivell de
seguretat adequat al risc.

-

Ha de planificar i executar auditories en matèria de protecció
de dades.

Priorització de les recomanacions
A fi que puguen establir-se accions basades en criteris de cost/benefici, en
el gràfic següent es mostra la classificació de les recomanacions segons
els criteris combinats de risc potencial que cal mitigar i cost de la
implantació. No s’hi inclouen les mesures a implantar 12 i 13 perquè són
exigències legals.
Gràfic 2.

Riscos que s’atenen i cost d’implantació de les recomanacions

Risc

Alt

Mitjà

Baix

Alt

Mitjà

Baix

Cost
A més de les recomanacions anteriors, juntament amb el detall al màxim
nivell de les deficiències de seguretat observades, s’ha comunicat als
responsables de l’Ajuntament altres recomanacions amb una relació de
risc potencial que cal mitigar i cost de la implantació menys favorable que
les anteriors.
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APÈNDIX.
1.

METODOLOGIA APLICADA

La GPF-OCEX 5313 i l’Esquema Nacional de Seguretat
Aquesta auditoria està basada en la guia pràctica de fiscalització dels
OCEX GPF-OCEX 5313 Revisió dels controls bàsics de ciberseguretat, aprovada
per la Conferència de Presidents dels Òrgans de Control Extern el 12 de
novembre de 2018, que forma part del Manual de fiscalització de la
Sindicatura de Comptes i que pot consultar-se en el nostre web. Per a més
detall sobre la metodologia utilitzada ens remetem a aquesta guia.
El contingut de la GPF-OCEX 5313, fonamentalment relacionat amb
l’auditoria de la seguretat dels sistemes d’informació, és coherent amb els
postulats de l’ENS, que és de compliment obligat per a tots els ens públics.
Aquesta alineació facilita la realització de les auditories de ciberseguretat
per la Sindicatura i coadjuva a la implantació de l’ENS en els ens auditats,
ja que pràcticament tots els subcontrols o controls detallats que verifica la
Sindicatura estan exigits per l’ENS.
No obstant això, atesa l’amplitud de l’ENS, que està format per 75 mesures
de seguretat, per a la seua inclusió en els CBCS es va seleccionar una sèrie
limitada de controls. Per a seleccionar els més rellevants es va atendre el
marc conceptual establit per la prestigiosa organització Center for Internet
Security (CIS),5 que prioritza i classifica els controls segons la seua
importància per a fer front a les ciberamenaces.
Els 20 controls de seguretat crítics del CIS són un conjunt concís i prioritzat
d’accions de ciberdefensa, orientats a mitigar els atacs més comuns i
nocius amb la intenció d’automatitzar-los al màxim possible. La versió 7
dels controls CIS classifica els sis primers controls com a bàsics i són els
que s’han utilitzat com a referència en la GPF-OCEX 5313 per a establir els
controls bàsics de ciberseguretat (CBCS) dels OCEX, als quals es va afegir el
relatiu a les còpies de seguretat de dades i sistemes –per la seua
importància per a la recuperació davant d’un desastre o atac reeixit i, per
tant, per a garantir una ciberresiliència raonable– i un vuité CBCS
relacionat amb el compliment normatiu, per la seua importància en una
Administració pública.
Els vuit controls bàsics de ciberseguretat degudament referenciats amb
l’ENS són:

5

Center for Internet Security, <www.cisecurity.org>.
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Quadre 2. Els CBCS i l’ENS
Mesura de
seguretat
de l’ENS

Control
CBCS 1 Inventari i control de dispositius físics

op.exp.1

CBCS 2 Inventari i control de programari autoritzat i no autoritzat

op.exp.1
op.exp.2

CBCS 3 Procés continu d’identificació i solució de vulnerabilitats

mp.sw.2
op.exp.4

CBCS 4 Ús controlat de privilegis administratius

op.acc.4
op.acc.5

CBCS 5

Configuracions segures del programari i maquinari, dispositius
mòbils, portàtils, equips de taula i servidors

CBCS 6 Registre de l’activitat dels usuaris

op.exp.8
op.exp.10

CBCS 7 Còpies de seguretat de dades i sistemes

mp.info.9
ENS
RGPD/LOPD
Llei 25/2013

CBCS 8 Compliment de la legalitat

2.

op.exp.2
op.exp.3

Criteris d’auditoria: els controls bàsics de ciberseguretat i els seus
subcontrols
Els CBCS són controls globals formats per diversos subcontrols detallats
que es mostren en la taula següent. Totes les nostres comprovacions
tenen per finalitat contrastar la seua situació real en l’entitat amb les
bones pràctiques recollides en la GPF-OCEX 5313, que es resumeixen en
el quadre següent.
Els aspectes que es comproven en cada CBCS s’especifiquen amb el
màxim detall en la GPF-OCEX 5313.
Quant als índexs o nivells objectiu que han d’aconseguir-se en cada CBCS
i subcontrol, vegeu l’apartat 4 següent.
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Quadre 3. Els CBCS i els seus subcontrols
Control

Objectiu de control

CBCS 1
Inventari i
control de
dispositius físics

Gestionar activament tots el
dispositius de maquinari en la
xarxa, de manera que només els
dispositius autoritzats tinguen
accés a la xarxa.

CBCS 2
Inventari i
control de
programari
autoritzat

Gestionar activament tot el
programari en els sistemes, de
manera que només es puga
instal·lar i executar programari
autoritzat.

Subcontrol
CBCS

1-1: Inventari
autoritzats

d’actius

físics L’entitat disposa d’un inventari d’actius físics autoritzats complet, actualitzat i
detallat.

CBCS 1-2: Control d’actius físics no L’entitat disposa de mesures de seguretat per a controlar (detectar i restringir) l’accés
autoritzats
de dispositius físics no autoritzats.
CBCS

2-1: Inventari
autoritzat

CBCS

2-2: Programari
fabricant

de

programari

suportat

pel El programari utilitzat per l’entitat té suport del fabricant. En cas contrari, es marca
en l’inventari com fora de suport.

CBCS 2-3: Control de programari no L’entitat disposa de mecanismes que impedeixen la instal·lació i execució de
autoritzat
programari no autoritzat.
CBCS 3-1: Identificació de vulnerabilitats

CBCS 3
Procés continu
d’identificació i
solució de
vulnerabilitats

L’entitat disposa d’un inventari de programari complet, actualitzat i detallat.

Disposar d’un procés continu per
a obtindre informació sobre noves CBCS 3-2: Priorització
vulnerabilitats, identificar-les,
solucionar-les i reduir la finestra CBCS 3-3: Resolució de vulnerabilitats
d’oportunitat als atacants.

Existeix un procés per a identificar les vulnerabilitats dels components del sistema
que assegura que aquestes són identificades en temps oportú.
Les vulnerabilitats identificades són analitzades i prioritzades per a resoldre-les, atés
el risc que comporten per a la seguretat del sistema.
Es realitza un seguiment de la correcció de les vulnerabilitats identificades, de manera
que es garanteix que es resolen en el temps previst en el procediment.
L’entitat disposa de procediments i eines que permeten aplicar els pedaços de
seguretat publicats pels fabricants en un temps raonable.

CBCS 3-4: Pedaços

CBCS 4-1: Inventari i control de comptes Els privilegis d’administració estan limitats adequadament i l’entitat disposa d’un
d’administració
inventari de comptes d’administració que en facilita el correcte control.

CBCS 4
Ús controlat de
privilegis
administratius

CBCS 4-2: Canvi de contrasenyes per
Desenvolupar processos i utilitzar
defecte
eines per a identificar, controlar,
prevenir i corregir l’ús i
CBCS 4-3: Ús dedicat de comptes
configuració de privilegis
d’administració
administratius en ordinadors,
xarxes i aplicacions.
CBCS 4-4: Mecanismes d’autenticació

Les contrasenyes per defecte dels comptes que no s’utilitzen, o bé que són estàndard,
es canvien abans de l’entrada en producció del sistema.
Els comptes d’administració només es realitzen per a les tasques que són
estrictament necessàries.
Els comptes d’administració estan subjectes a mecanismes d’autenticació robustos,
que impedeixen l’accés no autoritzat per mitjà d’aquests comptes.
L’ús dels comptes d’administració està subjecte a auditoria i control de les activitats
realitzades.

CBCS 4-5: Auditoria i control
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Control

Objectiu de control

Subcontrol

Establir, implantar i gestionar la
CBCS 5-1: Configuració segura
CBCS 5
configuració de seguretat dels
Configuracions
dispositius mòbils, portàtils,
segures del
servidors i de taula, per mitjà d’un
programari i
procés de control de canvis i gestió
maquinari de
de la configuració rigorós, amb
CBCS 5-2: Gestió de la configuració
dispositius mòbils,
l’objectiu de prevenir atacs per
portàtils, equips de
mitjà de l’explotació de serveis i
taula i servidors
configuracions vulnerables.

L’entitat ha definit, documentat i implantat estàndards de configuració segura per a
tots els sistemes operatius i programari.

L’entitat disposa de mecanismes que li permeten detectar canvis no autoritzats o
erronis de la configuració i la seua correcció (retorn a la configuració segura) en un
període de temps oportú.

El log d’auditoria està activat en tots els sistemes i dispositius de xarxa i conté el detall
suficient per a la detecció, anàlisi, investigació i prevenció de ciberatacs.

CBCS 6-1: Activació de logs d’auditoria
CBCS 6
Registre de
l’activitat dels
usuaris
(manteniment,
monitoratge i
anàlisi dels logs
d’auditoria)

Recollir, gestionar i analitzar logs
d’esdeveniments que poden
ajudar a detectar, entendre o
recuperar-se d’un atac.

CBCS 7
Còpia de
seguretat de
dades i sistemes

Utilitzar processos i eines per a
realitzar la còpia de seguretat de
la informació crítica amb una
metodologia provada que
permeta la recuperació de la
informació en temps oportú.

CBCS 8
Compliment de
legalitat

L’entitat compleix els requisits
legals i reglamentaris que hi són
aplicables.

CBCS

6-2: Emmagatzematge
Retenció i protecció

de

logs:

Els logs es conserven durant el temps indicat en la política de retenció, de manera que
es troben disponibles per a la seua consulta i anàlisi. Durant aquest període, el control
d’accés garanteix que no es produeixen accessos no autoritzats.

CBCS 6-3: Centralització i revisió de logs

Els logs de tots els sistemes es revisen periòdicament per a detectar anomalies i
possibles riscos de seguretat del sistema. Es disposa de mecanismes per a la
centralització dels logs d’auditoria, de manera que se’n facilite la revisió.

CBCS 6-4: Monitoratge i correlació

L’entitat disposa d’un SIEM (security information and event management) o una eina
d’analítica de logs per a realitzar correlació i anàlisi de logs.

CBCS

7-1: Realització
seguretat

de

còpies

CBCS

7-2: Realització
recuperació

de proves

de L’entitat realitza còpies de seguretat automàtiques i periòdicament de totes les dades
i configuracions del sistema.
de

Es verifica la integritat de les còpies de seguretat realitzades de manera periòdica
realitzant un procés de recuperació de dades que permeta comprovar que el procés
de còpia de seguretat funciona adequadament.

Les còpies de seguretat es protegeixen adequadament, per mitjà de controls de
CBCS 7-3: Protecció de les còpies de
seguretat física o xifratge, mentre estan emmagatzemades o bé són transmeses a
seguretat
través de la xarxa.
CBCS 8-1: Compliment de l’ENS

L’entitat compleix els requeriments establits en l’ENS.

CBCS 8-2: Compliment de la LOPD/RGPD

L’entitat compleix els requeriments establits en la LOPD/RGPD.

CBCS 8-3: Compliment de la Llei 25/2013

L’entitat compleix els requeriments establits en la Llei 25/2013, de 27 de desembre.
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3.

Confiança en les auditories de l’ENS
Atés que els CBCS estan alineats amb l’ENS, quan la seua revisió es realitze
en entitats que hagen passat l’auditoria de seguretat obligatòria establida
en l’article 34 del Reial Decret 3/2010, pel qual s’aprova l’ENS, la revisió
podrà basar-se, en la mesura que siga possible, en els resultats d’aquesta
auditoria i determinades comprovacions podran donar-se per acomplides.
Per a depositar confiança en aquestes auditories externes de seguretat,
hauran de complir els requisits legalment establits com són, entre altres,
que les entitats certificadores estiguen acreditades i constar en la secció
“Entitats de certificació acreditades” del web del CCN (és necessària la
seua acreditació si es pretén certificar el compliment de l’ENS). Quan
s’haja depositat confiança en aquestes auditories s’assenyalarà
expressament en l’informe.

4.

Avaluació dels resultats del treball
Els resultats del treball s’analitzen i avaluen a dos nivells: subcontrols i
CBCS.
Subcontrols
Els CBCS són controls globals compostos per diversos controls detallats o
subcontrols (tal com es pot veure en l’apartat 2 anterior), dels quals hem
revisat el disseny i l’eficàcia operativa.
El treball d’auditoria consisteix bàsicament a avaluar cada subcontrol en
funció dels resultats de les proves realitzades i les evidències obtingudes,
o bé de la informació proporcionada en l’informe d’auditoria de l’ENS, si
existeix i si hi confiem. Cada subcontrol s’avalua segons l’escala mostrada
en el quadre següent:
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Quadre 4. Avaluació dels subcontrols
Avaluació

Descripció
Cobreix al 100% l’objectiu de control i:

Control
efectiu

- El procediment està formalitzat (documentat i aprovat) i actualitzat.
- El resultat de les proves realitzades per a verificar-ne la implementació i
l’eficàcia operativa ha sigut satisfactori.
A grans trets, compleix l’objectiu de control, si bé hi poden haver certs aspectes
no coberts al 100%, i:

Control
bastant
efectiu

- Se segueix un procediment formalitzat, encara que pot presentar aspectes
de millora (detall, nivell d’actualització, nivell d’aprovació, etc.).
- Les proves realitzades per a verificar la implementació són satisfactòries.
- S’han detectat incompliments en les proves realitzades per a verificar
l’eficàcia operativa, però no són ni significatius ni generalitzats.
Cobreix de forma molt limitada l’objectiu de control i:
- Se segueix un procediment, encara que pot no estar formalitzat.
- El resultat de les proves d’implementació i d’eficàcia no és satisfactori.

Control poc
efectiu

Cobreix a grans trets l’objectiu de control, però:
- No se segueix un procediment clar.
- Les proves realitzades per a verificar la implementació o l’eficàcia operativa
no són satisfactòries (s’han detectat incompliments significatius, encara
que no estan generalitzats).

Control
no efectiu
o no
implantat

No cobreix l’objectiu de control.
El disseny cobreix l’objectiu de control, però el resultat de la revisió realitzada
posa de manifest que la implementació o l’eficàcia operativa del control no
són satisfactòries (s’han detectat incompliments significatius i generalitzats).

Nivell de maduresa dels CBCS
Per a determinar la situació global de cada control bàsic de ciberseguretat
hem utilitzat el model de nivell de maduresa dels processos de control
d’acord amb el que s’estableix en la GPF-OCEX 5313, que al seu torn està
basada en la guia de seguretat CCN-STIC 804 del Centre Criptològic
Nacional, usant una escala, tal com es resumeix en el quadre següent.
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Quadre 5. Nivells de maduresa
Nivell

Índex

N0
Inexistent

0

10

L’organització no proporciona un entorn estable. L’èxit o fracàs del
procés depenen de la competència i bona voluntat de les persones i és
difícil preveure la reacció davant una situació d’emergència. En aquest
cas, les organitzacions excedeixen amb freqüència pressupostos i temps
de resposta. L’èxit del nivell 1 depén de tenir personal d’alta qualitat.
Els processos segueixen una pauta regular quan determinats
procediments es realitzen per diferents persones. No hi ha
procediments escrits ni activitats formatives.

N2
Repetible,
però intuïtiu

El CBCS no s’està aplicant en aquest moment.
El procés existeix, però no es gestiona. L’enfocament general de
gestió no és organitzat.

N1
Inicial /
ad hoc

Descripció

50

L’eficàcia del procés depén de la bona sort i de la bona voluntat de les
persones. Hi ha un mínim de planificació que proporciona una pauta a
seguir quan es repeteixen les mateixes circumstàncies. És impredictible
el resultat si es donen circumstàncies noves. Encara hi ha un risc
significatiu d’excedir les estimacions de cost i temps.
Els processos estan estandarditzats, documentats i comunicats
amb accions formatives.

N3
Procés
definit

80

Es disposa d’un catàleg de processos que es manté actualitzat. Aquests
garanteixen la consistència de les actuacions entre les diferents parts de
l’organització, que adapten els seus processos particulars al procés
general. Hi ha normativa establida i procediments per a garantir la
reacció professional davant dels incidents. S’exerceix un manteniment
regular. Les oportunitats de sobreviure són altes, encara que sempre
queda el factor d’allò desconegut (o no planificat).
L’èxit és més que bona sort: es mereix.
Una diferència important entre el nivell 2 i el nivell 3 és la coordinació
entre departaments i projectes, coordinació que no existeix en el nivell
2, i que es gestiona en el nivell 3.
La direcció controla i mesura l’acompliment dels procediments i
adopta mesures correctores quan es requereix.

N4
Gestionat
i mesurable

90

Es disposa d’un sistema de mesures i mètriques per a conéixer
l’acompliment (eficàcia i eficiència) dels processos. La direcció és capaç
d’establir objectius qualitatius i disposa de mitjans per a valorar si
s’han aconseguit els objectius i en quina mesura.
En el nivell 4 de maduresa, el funcionament dels processos està sota
control amb tècniques estadístiques i quantitatives. La confiança està
quantificada, mentre que en el nivell 3 la confiança era solament
qualitativa.
Se segueixen bones pràctiques en un cicle de millora contínua.
El nivell 5 de maduresa se centra en la millora contínua dels processos
amb millores tecnològiques incrementals i innovadores.

N5
Optimitzat

100

S’estableixen objectius quantitatius de millora, es revisen contínuament
per a reflectir els canvis en els objectius de negoci i s’utilitzen com a
indicadors en la gestió de la millora dels processos.
En aquest nivell l’organització és capaç de millorar l’acompliment dels
sistemes sobre la base d’una millora contínua dels processos basada en
els resultats de les mesures i indicadors.
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L’avaluació que realitzem sobre el nivell de maduresa no s’ha basat
únicament en els processos teòrics o en els procediments aprovats, sinó
també en la verificació de la seua aplicació pràctica.
Per a avaluar el nivell de maduresa de cada CBCS s’han tingut en compte
els resultats obtinguts en la revisió dels subcontrols que el formen i
considerant la ponderació o importància relativa que els assignem per al
compliment de l’objectiu de control del CBCS.
Aquest model proporciona una base sòlida per a formar-se una idea
general de la situació en l’entitat revisada en relació amb els controls de
ciberseguretat i el compliment de la legalitat en aquesta matèria. També
permet comparar resultats entre diferents ens i entre diferents períodes.
5.

Nivell de maduresa mínim requerit en funció de la categoria dels
sistemes d’informació auditats
Als sistemes de les tecnologies de la informació i la comunicació dels
organismes del sector públic obligats al compliment de l’ENS s’assigna una
categoria en funció de la valoració de l’impacte que tindria sobre
l’organització un incident que afectara la seguretat de la informació o dels
sistemes, amb repercussió en la capacitat organitzativa per a:
a)

Aconseguir els seus objectius.

b)

Protegir els actius al seu càrrec.

c)

Complir les seues obligacions diàries de servei.

d)

Respectar la legalitat vigent.

e)

Respectar els drets de les persones.

La categoria d’un sistema és aplicable a tots els sistemes utilitzats per a la
prestació dels serveis de l’administració electrònica i suport del
procediment administratiu general d’un ens.
A fi de poder determinar l’impacte que tindria sobre l’organització un
incident que afectara la seguretat de la informació o dels sistemes, i de
poder establir la categoria del sistema, cal tenir en compte les cinc
dimensions de la seguretat:
-

Confidencialitat. És la propietat de la informació per la qual es
garanteix que està accessible únicament a personal autoritzat a
accedir a aquesta informació.

-

Integritat. És la propietat de la informació per la qual es garanteix
l’exactitud de les dades transportades o emmagatzemades, i
s’assegura que no se n’ha produït l’alteració, la pèrdua o la
destrucció, tant de manera accidental com intencionada, per errors
de programari o maquinari o per condicions mediambientals.
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-

Disponibilitat. Es tracta de la capacitat d’un servei, un sistema o una
informació de ser accessible i utilitzable pels usuaris o processos
autoritzats quan aquests ho requerisquen.

-

Autenticitat. És la propietat o característica que consisteix en el fet
que una entitat és la que diu ser o bé que garanteix la font de la qual
procedeixen les dades.

-

Traçabilitat. És la propietat o característica consistent en el fet que
les actuacions d’una entitat poden ser imputades exclusivament a
aquesta entitat.

Una informació o un servei es poden veure afectats en una o més de les
seues dimensions de seguretat. Cada dimensió de seguretat afectada
s’adscriu a un dels nivells següents: baix, mitjà o alt.
Tenint en compte això, es defineixen tres categories de sistemes
d’informació:
a)

Un sistema d’informació serà de categoria alta si alguna de les seues
dimensions de seguretat aconsegueix el nivell alt.

b)

Un sistema d’informació serà de categoria mitjana si alguna de les
seues dimensions de seguretat aconsegueix el nivell mitjà, i cap
aconsegueix un nivell superior.

c)

Un sistema d’informació serà de categoria bàsica si alguna de les
seues dimensions de seguretat aconsegueix el nivell baix, i cap
aconsegueix un nivell superior.

La categoria d’un sistema d’informació, en matèria de seguretat, modula
l’equilibri entre la importància de la informació que maneja, dels serveis
que presta i l’esforç de seguretat requerit, en funció dels riscos als quals
està exposat, amb el criteri del principi de proporcionalitat.
D’acord amb la categoria de cada sistema, els nivells mínims d’exigència
o de maduresa requerits són:6
Categoria del sistema
Bàsica
Mitjana
Alta

6

Nivell mínim d’exigència/maduresa requerit
N2, reproduïble, però intuïtiu (50%)
N3, procés definit (80%)
N4, gestionat i mesurable (90%)

Informe nacional de l’estat de seguretat dels sistemes de les tecnologies de la informació i la
comunicació de 2018, apartat 3.1. En els diferents perfils s’avaluen els controls per mitjà d’un
nivell d’exigència, també conegut com a nivell de maduresa, i es fixa el nivell mínim d’exigència
requerit.
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Els sistemes auditats en aquest informe estan classificats com de
categoria mitjana.
Per tant, hem analitzat si els resultats obtinguts d’acord amb el model de
nivell de maduresa aconsegueixen el nivell mínim d’exigència requerit en
l’ENS, que en aquest cas és N3, procés definit i un índex de maduresa del
80%.
6.

Indicadors globals
Als efectes de l’ENS, la guia CCN-STIC-824 preveu una sèrie d’indicadors
agregats capaços d’aportar informació resumida sobre l’estat de la
seguretat en els organismes públics. Aquests indicadors s’han adaptat per
a aplicar-los als CBCS, ja que permeten dur a terme tant un resum de
l’estat de les mesures de seguretat de cada ajuntament als efectes de l’ENS
com dels CBCS:
-

L’índex de maduresa sintetitza, en tant per cent, el nivell de
maduresa aconseguit per un organisme respecte del conjunt de
CBCS.

-

L’índex de compliment analitza igualment el nivell de maduresa
aconseguit, però en relació amb l’exigència aplicable en cada cas,
tenint en compte la categoria del sistema. És a dir, compara l’índex
de maduresa amb el nivell mínim exigit per a aquesta categoria en
l’ENS, que en aquesta auditoria és N3 (80%) per a tots els casos.
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TRÀMIT D’AL·LEGACIONS
Prèviament al tràmit d’al·legacions i segons el que preveu la secció 1220
del Manual de fiscalització de la Sindicatura, l’esborrany previ de l’Informe
d’auditoria es va discutir amb els tècnics responsables de l’àrea de
sistemes de la informació de l’Ajuntament de València per al seu
coneixement i per tal que, si era cas, hi efectuaren les observacions que
estimaren pertinents.
Posteriorment, en compliment de l’article 16 de la Llei de la Generalitat
Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, d’acord amb
la redacció que en fa la Llei de la Generalitat Valenciana 16/2017, de 10 de
novembre, i de l’article 55.1.c del Reglament de Règim Interior de la
Sindicatura de Comptes, així com de l’Acord del Consell d’aquesta
institució pel qual va tenir coneixement de l’esborrany de l’Informe
d’auditoria corresponent a l’exercici 2019, aquest es va trametre al
comptedant per tal que, en el termini concedit, hi formulara al·legacions.
Dins del termini concedit, l’Ajuntament ha formulat les al·legacions que
ha considerant pertinents.
Pel que fa al contingut de les al·legacions i al seu tractament, cal
assenyalar el següent:
1.

Totes les al·legacions s’han analitzat detingudament.

2.

Les al·legacions admeses s’han incorporat al contingut de l’Informe.

En els annexos I i II s’incorporen el text de les al·legacions formulades i
l’informe motivat que s’hi ha emés i que ha servit perquè la Sindicatura
les estimara o desestimara.
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APROVACIÓ DE L’INFORME
En compliment de l’article 19.j de la Llei de la Generalitat Valenciana
6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, d’acord amb la redacció
que en fa la Llei de la Generalitat Valenciana 16/2017, de 10 de novembre,
i de l’article 55.1.h del seu Reglament de Règim Interior i del Programa
Anual d’Actuació de 2019 d’aquesta institució, el Consell de la Sindicatura
de Comptes, en la reunió del dia 4 de març de 2020, va aprovar aquest
informe d’auditoria.
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Al·legacions presentades

SINDICATURA DE COMPTES
DE LA COMUNITAT VALENCIANA
C/ Sant Vicent, 4 - 46002
Tel. +34 96 386 93 00
Fax +34 96 386 96 53
sindicom@gva.es
www.sindicom.gva.es

JUSTIFICANTE DE PRESENTACIÓN EN REGISTRO ELECTRÓNICO
NÚMERO DE REGISTRO
201905372

FECHA DE ENTRADA
18/12/2019 13:41

ÁREA
Fiscalización - Alegaciones

PROCEDIMIENTO
PAA2018/32 Aspectos fundamentales de ciberseguridad
de una selección de entidades locales

DATOS DEL PRESENTADOR
Nombre: VICENTE RODRIGO INGRESA
NIF / CIF:
E-mail:
Entidad:VALÈNCIA
FIRMA DIGITAL
2150C22469C59D5E0735C407041EAE697AAFB289
DOCUMENTOS ENVIADOS
Fichero1: 79140179P_20191218_Alegaciones al borrador del Informe de Auditoría de los Controles Básicos de
Ciberseguridad.docx
Fichero2: 79140179P_20191218_Ayto. VLC PCTIC - Análisis de Riesgos 2019 v2.0.xlsx
Fichero3: 79140179P_20191218_Ayto. VLC PCTIC - Plan de Iniciativas 2019 v2.0.xlsx
Fichero4: 79140179P_20191218_Declaración_Aplicabilidad_ENS_AYTO_Valencia 2019_Ayto_V6.1.xlsx
Fichero5: 79140179P_20191218_NOTIFICACION ADJUDICACIÓN AUDITORÍA.pdf
Fichero6: 79140179P_20191218_RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN AUDITORIA ENS.pdf
Fichero7: 79140179P_20191218_ENS-NI-Normativa_para_la_Valoración_de_la_Información_y_los_Servicios.pdf
Fichero8: 79140179P_20191218_ENS-p-opActualizaciones_de_seguridad_parches_mejoras_y_nuevas_versiones.pdf
Fichero9: 79140179P_20191218_Propuesta SCC ARUBA Clearpass Ayto Valencia v.1.pdf

Alegaciones que se formulan al borrador del Informe de
Auditoría de los Controles Básicos de Ciberseguridad del
Ayuntamiento de València, ejercicio 2019

Primera alegación
Apartado 5.1 (CBCS 1) del borrador del Informe, página 8, párrafo 1
“El Ayuntamiento dispone de distintos inventarios…”

Contenido de la alegación:
Se ha adquirido recientemente el producto software Clearpass de la empresa
Arubanetworks, para controlar el acceso a la Red Municipal de dispositivos ajenos
(portátiles, teléfonos, etc.), aunque todavía no está implementado.

Documentación justificativa de la alegación:
Se adjunta documento de adjudicación:
 Propuesta SCC ARUBA Clearpass Ayto Valencia v.1.pdf

Segunda alegación
Apartado 5.3 (CBCS 3) del borrador del Informe, página 8, párrafo 6
“Hemos analizado las acciones del Ayuntamiento…”

Contenido de la alegación:
Se ha definido el procedimiento ‘Actualizaciones de seguridad, parches, mejoras y
nuevas versiones’. También se ha constituido un Grupo técnico de Seguridad
encargado del análisis de los elementos de seguridad de que se dispone.

Documentación justificativa de la alegación:
Se adjunta el documento correspondiente al procedimiento:
 ENS-p-op-Actualizaciones_de_seguridad_parches_mejoras_y_nuevas_versiones.pdf

79140179P_20191218_Alegaciones al borrador del Informe de Auditoría de los Controles Básicos de
Ciberseguridad.docx
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Tercera alegación
Apartado 5.8 (CBCS 8) del borrador del Informe, página 11, párrafo 4
“No ha elaborado una declaración de aplicabilidad …”

Contenido de la alegación:
Se ha modificado la categorización del sistema, según las últimas directrices de las
guías del CCN y se ha realizado la Declaración de Aplicabilidad.

Documentación justificativa de la alegación:
Se adjuntan los documentos correspondientes:
 ENS-NI-Normativa_para_la_Valoración_de_la_Información_y_los_Servicios.pdf
 Declaración_Aplicabilidad_ENS_AYTO_Valencia 2019_Ayto_V6.1.xlsx

Cuarta alegación
Apartado 5.8 (CBCS 8) del borrador del Informe, página 11, párrafo 5
“No se realizan las auditorías de cumplimiento…”

Contenido de la alegación:
Se ha contratado una Auditoría de cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad
(ENS) y de la legislación en materia de Protección de datos. Además, como
finalización de la misma se pretende obtener la Certificación de cumplimiento del
ENS para la Sede Electrónica del Ayuntamiento de València. Esta auditoría se
encuentra en este momento en fase de realización. Se ha presentado el informe
provisional, con el dictamen final de FAVORABLE CON NO CONFORMIDADES. Se han
subsanado las ‘no conformidades’ detectadas en el mismo y se está a la espera del
resultado definitivo.

Documentación justificativa de la alegación:
Se adjunta el contrato de la mencionada auditoría:
 RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN AUDITORIA ENS.pdf

79140179P_20191218_Alegaciones al borrador del Informe de Auditoría de los Controles Básicos de
Ciberseguridad.docx
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Quinta alegación
Apartado 5.8 (CBCS 8) del borrador del Informe, página 11, párrafo 6
“No se han publicado en la sede electrónica…”

Contenido de la alegación:
Una vez obtenido el informe definitivo de la Auditoría de certificación del ENS con el
dictamen favorable se procederá a la publicación en la página web del
correspondiente distintivo.

Documentación justificativa de la alegación:
Se adjunta la resolución y notificación de la adjudicación del contrato de la
mencionada auditoría:
 RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN AUDITORIA ENS.pdf
 NOTIFICACION ADJUDICACIÓN AUDITORÍA.pdf

Sexta alegación
Apartado 5.8 (CBCS 8) del borrador del Informe, página 11, párrafo 9
“No se ha realizado un análisis de riesgos…”

Contenido de la alegación:
Se ha realizado un Análisis de Riesgos, con un Plan de Iniciativas para subsanarlos en
lo posible y una primera evaluación del riesgo residual.

Documentación justificativa de la alegación:
Se adjuntan los documentos:
 Ayto. VLC PCTIC - Análisis de Riesgos 2019 v2.0.xlsx
 Ayto. VLC PCTIC - Plan de Iniciativas 2019 v2.0.xlsx
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Ciberseguridad.docx
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SINDICATURA DE COMPTES
DE LA COMUNITAT VALENCIANA
C/ Sant Vicent, 4 - 46002
Tel. +34 96 386 93 00
Fax +34 96 386 96 53
sindicom@gva.es
www.sindicom.gva.es

JUSTIFICANTE DE PRESENTACIÓN EN REGISTRO ELECTRÓNICO
NÚMERO DE REGISTRO
201905390

FECHA DE ENTRADA
19/12/2019 13:50

ÁREA
Fiscalización - Alegaciones

PROCEDIMIENTO
PAA2018/32 Aspectos fundamentales de ciberseguridad
de una selección de entidades locales

DATOS DEL PRESENTADOR
Nombre: VICENTE RODRIGO INGRESA
Entidad: VALÈNCIA
FIRMA DIGITAL
CC9868D3D755FDFDE4E77B51108FEA9F81E1A6DD

DOCUMENTOS ENVIADOS
Fichero1: 79140179P_20191219_Alegaciones Oficina DPD.pdf
Fichero2: 79140179P_20191219_DOCUMENTACIÓN DPD.zip

Alegaciones de la Oficina del DPD al borrador del Informe de
Auditoría de los Controles Básicos de Ciberseguridad del
Ayuntamiento de València, ejercicio 2019
(Continuación de las alegaciones presentadas el 18/12/2019)

Séptima alegación
Apartado 5.8 (CBCS 8) del borrador del Informe, página 11, párrafo 13
“No se ha realizado un análisis de riesgos sobre sus tratamientos de datos
personales ni, en su caso, las evaluaciones de impacto de los tratamientos,
conforme a los artículos 32.2 y 35 del RGPD…”
Contenido de la alegación: Respecto de la realización de análisis de riesgos en
materia de protección de datos, desde la oficina de la delegación de protección
de datos personales de este Ayuntamiento se elaboró una planificación (objetivos
colectivos específicos) de diversas acciones a desarrollar para la adecuación al
RGPD de la gestión de datos personales en el Ayuntamiento. Dichos objetivos
fueron objeto de aprobación mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local en
fecha 8 de febrero de 2019. Entre dichos objetivos figuraba un proyecto
denominado “mejora en análisis de riesgos” que se dividía en dos acciones, por
un lado, la elaboración de un catálogo de tratamientos de datos con un plazo de
ejecución máxima en el mes de septiembre de 2019 y, por otro lado, el análisis de
riesgos sobre los tratamientos catalogados con un plazo de ejecución que finaliza
el presente mes de diciembre.
Cumpliendo con dicho objetivo, dentro de los plazos establecidos en la indicada
planificación se han realizado análisis de riesgos respecto de los siguientes
activos:







Gestión administrativa sin datos sensibles.
Gestión administrativa con datos sensibles.
Gestión administrativa tributaria.
Gestión recursos humanos.
Gestión sistemas de video vigilancia.
Gestión audiovisuales

Alegaciones Oficina DPD-separada.docx
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Gestión policía local y emergencias

Además de los análisis indicados se está procediendo a catalogar aquellos
tratamientos que pueden requerir la realización de Evaluaciones de impacto.
Hasta la fecha se ha realizado una evaluación de impacto sobre un sistema de
videovigilancia que pretende implementarse en relación a una zona de acceso
restringido de vehículos y se ha iniciado el análisis de otros dos sistemas de
videovigilancia, así como de la plataforma de gestión integral de servicios sociales
del ayuntamiento, sin que dichos informes estén finalizados en estos momentos.
Documentación Justificativa:




Documento Objetivos Colectivos Específicos 2019 (doc. 1).
Documento de Objetivos colectivos específicos 2020 (doc. 2).
Acuerdo de la JGL aprobando, entre otros, los objetivos específicos del 2019 (doc.
3).
Análisis de riesgos sobre los activos señalados (doc. 4).
Análisis de riesgos e informe de evaluación de impacto relativo al sistema de
videovigilancia del Área de acceso restringido Ciutat vella” (docs. 5-6).




Octava alegación
Apartado 5.8 (CBCS 8) del borrador del Informe, página 11, párrafo 14
“No se ha aplicado las medidas organizativas y técnicas necesarias para proteger
los datos personales requeridos por el art. 24.1 RGPD…”
Contenido de la alegación: Sin perjuicio de considerar que las medidas técnicas
van relacionadas con las previsiones contenidas en el Esquema Nacional de
Seguridad y su anexo II, respecto del cual se están efectuando diversas acciones
desde el servicio de tecnologías de la información y desde la Oficina de la
Delegación de Protección de datos, conviene indicar que el hecho de designar
DPD y crear el Registro de Actividades de Tratamiento, que se indica en el
informe de la sindicatura, ya constituye ejecución de medidas organizativas sobre
protección de datos. No obstante ello, se han venido adoptando diversas
medidas dirigidas a la protección de datos personales que no han sido
contempladas en el informe de referencia, así cabe relacionar las siguientes:


Se garantiza el ejercicio de derechos en materia de protección de datos
mediante trámites específicos que se hayan en el catálogo de trámites de la
sede electrónica del ayuntamiento de València.
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Se garantiza la posibilidad de efectuar reclamaciones ante el DPD del
ayuntamiento mediante trámite específico que se haya en el catálogo de
trámites de la sede electrónica del ayuntamiento de València.
Existe un espacio informativo en la intranet municipal referido a protección de
datos personales para acceso de todos los empleados municipales.
Existe un catálogo de personas encargadas de tratamiento (RET).
Dentro del plan de formación del ayuntamiento se incluye todos los años, desde
el ejercicio 2018, cursos de formación de protección de datos personales
dirigidos a cuadros directivos, a la policía local, así como cursos básicos on line
dirigidos a todo el personal.
Por parte del DPD se efectúan recomendaciones sobre diversas cuestiones
relacionadas con la protección de datos que se comunican a todos los servicios y
oficinas municipales y que se publican en el indicado espacio de la intranet
municipal. Se adjunta dos recomendaciones referidas a medidas de seguridad
(mesas limpias, bloqueo de pantallas, uso de dispositivos portátiles, contratación
de personas encargadas de tratamiento…)
Existen modelos de cláusulas para contratos de personas encargadas del
tratamiento tanto para contratos menores, como para contratos que requieren
de la elaboración de pliegos (adaptados al RDL 14/2019).
Existe una política de privacidad publicada en la web municipal en la que,
además, se incorpora información sobre protección de datos en trámites
específicos.
Todos los impresos municipales incorporan información específica sobre
protección de datos (papel y telemáticos). Se puede comprobar accediendo a la
sede electrónica del ayuntamiento.
El sistema de atención telefónica incorpora locuciones para cumplir con el deber
de informar sobre protección de datos personales.
Desde la oficina de la delegación de protección de datos del ayuntamiento se da
soporte a todos los servicios y oficinas municipales que requieren de asistencia
en esta materia. En lo que llevamos de año se ha emitido 120 informes a
petición de dichos departamentos.
Existe colaboración entre diversos servicios transversales (Servicio de
tecnologías de la información, Servicio de sociedad de la información, Oficina de
normalización documental y servicio de contratación) para controlar
disfunciones en relación a la protección de datos personales.
Se ha efectuado una planificación anual (Objetivos colectivos específicos) de
proyectos dirigidos al cumplimiento de la normativa de protección de datos, tal
y como se ha relacionado en la justificación de la alegación séptima.
Desde la Oficina de la Delegación de protección de datos se ha contratado una
auditoría de cumplimiento del ENS en relación a la sede electrónica municipal,
tal y como se ha indicado y justificado en la alegación quinta de este documento
y se ha planificado la realización de una auditoría completa sobre cumplimiento
del ENS por parte del ayuntamiento para el próximo ejercicio, así como otra
sobre protección de datos (Objetivos colectivos específicos 2020 adjuntado en la
relación justificativa de la alegación séptima).
Existe un procedimiento de gestión de incidentes de seguridad.
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Documentación Justificativa:
















Se adjunta capturas de pantalla hipervinculadas con la sede electrónica sobre
ejercicio de derechos y reclamaciones en materia de protección de datos
(docs. 1-5).
Se adjunta captura de pantalla de la intranet municipal sobre el espacio de
protección de datos personales (doc. 6 ).
Se adjunta captura de pantalla sobre el registro de personas encargadas de
tratamiento según servicios municipales y un ejemplo de ficha (doc. 7).
Se adjunta documentos relativos a los cursos de formación de cuadros
directivos (603 Protección de datos en les organizaciones públicas.
Actualización al Reglamento UE 2016-679 i LOPDGDD. Formación de cuadros
directivos), policía local (602 Protección de datos y seguridad pública) y básico
on line para todas las personas empleadas municipales (6 Protección de datos
en las organizaciones públicas. Actualización al Reglamento UE 2016-679), del
Plan de Formación del Ayuntamiento de València (docs 8-10).
Se adjunta recomendación 1/2019 (contratación personas encargadas de
tratamientos) y 2/2019 (política de mesas limpias), como ejemplo de las
recomendaciones que se efectúan desde la oficina de la Delegación de
Protección de Datos personales (docs. 11-12).
En relación a cláusulas de contratos de personas encargadas de tratamiento
se adjunta: modelo de PCAP SERVICIS v.3.4 sombreado pd, ANEXO I PLCS
SERVICIOS v.2.4 sombreado pd, ANNEX III modelo de resolución contrato
menor_ valencià.adp y modelo de contrato de persona encargada.val. rev
(contrato menor) (docs. 13-16).
En relación a la política de privacidad e información sobre trámites específicos
se adjunta captura de pantalla hipervinculada al enlace de la web, así como la
información en impresos papel (docs. 17-18).
Se adjunta captura de pantalla relativa a los archivos de informes emitidos en
2018 y lo que llevamos del 2019 (doc. 19).
Se adjunta el documento relativo al procedimiento de gestión de incidencias
de seguridad (doc. 20).

Novena alegación
Apartado 5.8 (CBCS 8) del borrador del Informe, página 11, párrafo 15
“No se ha ejecutado auditorías de cumplimiento en materia de protección de
datos”
Contenido de la alegación: Sin perjuicio de considerar que no se ha realizado
auditorías específicas en materia de protección de datos, sí se ha contratado una
auditoría sobre cumplimiento del ENS respecto de la sede electrónica, tal y como
se ha acreditado en la justificación de la alegación cuarta. Dicha auditoría
también incorpora aspectos relativos a la protección de datos como no puede ser
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de otra forma, ya que, tras la entrada en vigor del RGPD, existe una evidente
necesidad de integrar la protección de datos con la seguridad de la información.
No obstante, como se ha indicado en las alegaciones anteriores y se ha justificado
en la alegación séptima (doc 2), documento de planificación del próximo ejercicio
(Objetivos colectivos específicos 2020), existe un proyecto de contratación de
una auditoría ENS para todos los sistemas del ayuntamiento, así como otro para
contratar una auditoría específica en materia de protección de datos.
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ANNEX II
Informe sobre les al·legacions presentades
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES PER L’AJUNTAMENT DE
VALÈNCIA A L’ESBORRANY DE L’INFORME D’AUDITORIA DELS CONTROLS
BÀSICS DE CIBERSEGURETAT DE L’EXERCICI 2019
Per mitjà d’un escrit de la Sindicatura de Comptes de 4 de desembre de
2019 es va remetre a l’Ajuntament de València l’esborrany de l’Informe
d’auditoria, perquè hi efectuara les al·legacions que considerara
oportunes. Amb data 18 i 19 de desembre de 2019 es van rebre les
al·legacions pel registre electrònic, respecte de les quals s’assenyala el que
segueix:
Primera al·legació
Apartat 5.1 (CBCS 1) de l’esborrany de l’Informe, pàgina 8, paràgraf 2
Comentaris:
L’Ajuntament de València indica que ha adquirit recentment un
programari que permet controlar l’accés a la xarxa municipal de
dispositius aliens.
No obstant això, aquest control encara no s’havia implementat en el
moment de la revisió.
Conseqüències en l’Informe:
Afegir un paràgraf 3 en aquest apartat amb la redacció següent:
“En al·legacions ens han informat que l’Ajuntament ha adquirit
recentment un programari que permetrà controlar l’accés a la xarxa
municipal de dispositius aliens.”
Segona al·legació
Apartat 5.3 (CBCS 3) de l’esborrany de l’Informe, pàgina 8, paràgraf 6
Comentaris:
L’Ajuntament de València indica que s’ha definit el procediment
“Actualitzacions de seguretat, pedaços, millores i noves versions”.
Segons la documentació aportada, aquest procediment és posterior al
treball de camp i no consta que es trobe formalment aprovat.
Conseqüències en l’Informe:
Mantenir la redacció de l’Informe.
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Tercera al·legació
Apartat 5.8 (CBCS 8) de l’esborrany de l’Informe, pàgina 11, paràgraf 4
Comentaris:
L’Ajuntament de València indica que durant el període de realització del
treball d’auditoria s’ha realitzat la Declaració d’Aplicabilitat, encara que el
responsable de seguretat ha revisat i aprovat aquest document al
desembre de 2019.
Conseqüències en l’Informe:
Es modifica la redacció de l’Informe en els punts següents:
-

S’elimina la frase “No ha elaborat una declaració d’aplicabilitat ni ha
adoptat les mesures de seguretat allí descrites”, de l’apartat 8, pàgina
11.

-

En la pàgina 10, en l’apartat “En relació amb l’ENS”, s’afegeix el
paràgraf següent: “Al desembre de 2019, el responsable de seguretat
ha revisat i aprovat la Declaració d’Aplicabilitat”.

-

Es recalcula la valoració del control CBCS 8. Es modifiquen el quadre
1 de la pàgina 6 i el primer paràgraf de l’apartat 8 de la pàgina 10,
amb l’assignació d’uns valors d’índex de maduresa del 45,0% i
d’índex de compliment del 56,3%.

-

Es modifica la recomanació 12 de la pàgina 14 eliminant la frase “Ha
d’elaborar una declaració d’aplicabilitat i prendre les mesures de
seguretat allí descrites”.

Quarta al·legació
Apartat 5.8 (CBCS 8) de l’esborrany de l’Informe, pàgina 11, paràgraf 5
Comentaris:
L’Ajuntament de València indica que al juliol es va contractar i s’han
iniciat els treballs per a una auditoria de compliment de l’Esquema
Nacional de Seguretat, de la qual disposa ja d’un esborrany provisional.
Conseqüències en l’Informe:
Es modifica la redacció de l’Informe en els punts següents:
-

Se substitueix la frase “No es realitzen les auditories de compliment
previstes en l’article 34 del Reial Decret 3/2010”, de l’apartat 8, pàgina
11, per la redacció “No ha finalitzat la realització de l’auditoria de
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seguretat prevista en l’article 34 del Reial Decret 3/2010, contractada
al juliol de 2019 i en fase d’execució quan s’ha emés aquest informe”.
-

Es recalcula la valoració del control CBCS 8. Es modifiquen el quadre
1 de la pàgina 6 i el primer paràgraf de l’apartat 8 de la pàgina 10,
amb l’assignació d’uns valors d’índex de maduresa del 48,8% i
d’índex de compliment del 60,9%.

-

Es modifica la recomanació 12 de la pàgina 14 eliminant el segon
subparàgraf.

Cinquena al·legació
Apartat 5.8 (CBCS 8) de l’esborrany de l’Informe, pàgina 11, paràgraf 6
Comentaris:
L’Ajuntament de València indica que, una vegada obtingut l’informe
definitiu de l’auditoria de certificació de l’ENS amb el dictamen favorable,
es publicarà en el web del distintiu corresponent.
Conseqüències en l’Informe:
Mantenir la redacció de l’Informe.
Sisena al·legació
Apartat 5.8 (CBCS 8) de l’esborrany de l’Informe, pàgina 11, paràgraf 9
Comentaris:
L’Ajuntament de València indica que sí que s’ha realitzat una anàlisi de
riscos.
S’ha analitzat l’evidència rebuda i s’ha constatat que aquesta anàlisi
únicament s’ha realitzat considerant com a actius el CPD principal, el CPD
secundari i l’Ajuntament com a actiu genèric de sistemes. No obstant això,
la deficiència identificada fa referència específicament a l’anàlisi de riscos
en els tractaments de dades personals subjectes a l’RGPD, un requisit al
qual no s’ha donat compliment.
Conseqüències en l’Informe:
Mantenir la redacció de l’Informe.
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Setena al·legació
Apartat 5.8 (CBCS 8) de l’esborrany de l’Informe, pàgina 11, paràgraf 13
Comentaris:
L’al·legació indica que s’ha realitzat en el termini inclòs dins del període
de treball de fiscalització l’anàlisi de riscos de determinats actius de
tractament.
Aquesta anàlisi no s’havia realitzat en el moment de la revisió del control,
però s’ha rebut evidència de la realització abans de finalitzar el termini
d’al·legacions.
S’accepta l’al·legació i es modifiquen sengles apartats de l’Informe que fan
referència a la qüestió al·legada.
Conseqüències en l’Informe:
Com que es refereixen a la mateixa qüestió, s’inclouen en les
modificacions de l’Informe següents les derivades de les al·legacions
setena i vuitena.
Es modifica l’apartat “En matèria de protecció de dades personals” del
capítol 5.8, que queda redactat com segueix:
“S’ha nomenat un delegat de protecció de dades (DPD), d’acord amb el que
es preveu en l’article 37.1.a de l’RPGD.
S’ha elaborat el registre d’activitats de tractament de la informació
requerida per l’RGPD i s’ha publicat aquest registre, d’acord amb l’article
31.2 de la Llei Orgànica 3/2018.
En al·legacions ens han informat i han aportat la documentació
justificativa sobre que, al desembre de 2019, s’ha finalitzat l’anàlisi de
riscos des de l’òptica de la protecció de dades sobre les categories d’actius
identificades com a homogènies per l’Ajuntament. També ens han
informat i han aportat la documentació justificativa sobre les mesures
implantades per a garantir que el tractament és conforme amb aquest
RGPD.
No obstant això:
-

No s’ha aplicat la totalitat de les mesures organitzatives i tècniques
apropiades per a garantir un nivell de seguretat adequat al risc.

-

No s’han executat auditories de compliment en matèria de protecció
de dades.”
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Es modifica la recomanació número 13 eliminant els paràgrafs:
“-

Ha de fer una anàlisi de riscos sobre els seus tractaments de dades
personals i, si és el cas, les avaluacions d’impacte dels tractaments,
d’acord amb els articles 32.2 i 35 de l’RGPD.

-

Ha d’aplicar les mesures organitzatives i tècniques necessàries per a
protegir les dades personals, d’acord amb l’article 24.1 de l’RGPD.”

I substituir-los pel següent:
“-

Ha de finalitzar l’aplicació de les mesures organitzatives i tècniques
necessàries apropiades per a garantir un nivell de seguretat adequat
al risc.”

Es modifiquen les puntuacions del quadre 1 de la pàgina 6, que han de
quedar amb els valors següents:
CBCS 8 Compliment normatiu
Índex / Nivell global de l’Ajuntament

54,8%

N2

68,4%

47,5%

N1

59,4%

Es modifica el gràfic 1 amb les puntuacions actualitzades.
Es modifiquen els indicadors del primer i tercer paràgrafs de l’apartat 4,
“Conclusions”, que han de quedar amb la redacció següent:
“Com a resultat del treball realitzat cal concloure que, amb caràcter
general, el grau de control existent en la gestió dels CBCS assenyalats en
l’apartat 3 aconsegueix un índex de maduresa del 47,5%, que es correspon
amb un nivell de maduresa N1, inicial / ad hoc; és a dir, els processos de
control existeixen, però la seua gestió no està correctament organitzada.”
i
“En conseqüència, l’índex de compliment dels CBCS és del 59,4%, que
resulta de comparar l’indicador de maduresa observat amb el nivell
requerit o objectiu que ha de tindre el sistema segons l’ENS.”
L’últim paràgraf de l’apartat 4 ha de tindre la redacció següent:
“A més, la revisió del compliment de legalitat en matèria relacionada amb
la ciberseguretat ha posat de manifest un nivell de compliment
insatisfactori. Els màxims òrgans de direcció de l’Ajuntament tenen la
responsabilitat de garantir un nivell adequat de compliment de les normes
legals i han d’impulsar les mesures necessàries per a esmenar la situació.”
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El primer paràgraf de l’apartat 5.8 ha de tindre la redacció següent:
“L’Ajuntament ha incorregut en diversos incompliments legals, per la qual
cosa la valoració global sobre el compliment dels aspectes de legalitat
inclosos que hem verificat2 és que arriba a un índex de maduresa del
54,8%. Això es correspon amb un nivell de maduresa N1, que indica que hi
ha incompliments significatius de la normativa. Això representa un índex
de compliment del CBCS 8 del 68,4%.
2

ENS, RGPD, Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, i Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’Impuls
de la Factura Electrònica.”

Vuitena al·legació
Apartat 5.8 (CBCS 8) de l’esborrany de l’Informe, pàgina 11, paràgraf 14
Comentaris:
L’al·legació indica que sí que s’han adoptat diverses mesures adreçades a
la protecció de dades personals.
Si bé les mesures tècniques relacionades amb el compliment de l’ENS que
afecta la protecció de les dades no s’ha implantat completament, sí que
s’han adoptat mesures que permeten l’exercici de drets respecte
d’aquestes dades.
S’accepta parcialment l’al·legació.
Conseqüències en l’Informe:
Les modificacions realitzades en l’Informe s’han inclòs en l’al·legació
anterior.
Novena al·legació
Apartat 5.8 (CBCS 8) de l’esborrany de l’Informe, pàgina 11, paràgraf 15
Comentaris:
L’al·legació indica que, si bé no s’han realitzat auditories específiques en
matèria de protecció de dades, sí que s’ha contractat una auditoria sobre
compliment de l’ENS respecte de la seu electrònica.
No afecta la nostra conclusió.
Conseqüències en l’Informe:
Mantenir la redacció de l’Informe.
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