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L'Esquema Nacional de Seguretat (ENS), regulat pel Reial decret 3/2010, de 8 de 

gener, té com a principal objectiu crear les condicions necessàries de seguretat 

en l'ús dels mitjans electrònics, a través de mesures per garantir la seguretat dels 

sistemes, les dades, les comunicacions, i els serveis electrònics, que permetin 

lexercici de drets i el compliment de deures a través daquests mitjans.

Afecta totes les entitats del Sector Públic a Espanya, així com els operadors del 

Sector Privat que els presten solucions i serveis, no només de seguretat, o que 

estiguin interessades en la certificació de la conformitat amb l'ENS.

Altres objectius, també importants, encara que puguin tenir un caràcter més 

instrumental, són: promoure la gestió continuada de la seguretat, al marge d'im-

pulsos puntuals, o de la seva absència; promoure la prevenció, detecció i correc-

ció per a una millor resiliència a l'escenari de ciberamenaces i ciberatacs; pro-

moure un tractament homogeni de la seguretat que faciliti la cooperació en la 
prestació de serveis públics digitals quan hi participen diverses entitats, que 
s'aconsegueix essencialment gràcies als elements i llenguatge comuns que han 

de guiar l'actuació de les entitats del sector públic, així com facilitar la comunica-

ció dels requisits de seguretat de la informació a la Indústria; i, per què no, servir 
també de model de bones pràctiques.

Els principis bàsics esmentats (6) orienten en les decisions en matèria de segure-

tat, mentre que l'aplicació dels requisits mínims (15) permet una protecció ade-

quada de la informació manejada i dels serveis prestats.

Què és un Esquema Nacional de Seguretat? 



Com Efimatica 
us pot ajudar?

Comptem amb professionals amb dècades d'experiència al 
sector TIC i al Govern, Risc i Compliment, Protecció de Dades, 
Auditoria i Consultoria de la Seguretat de la Informació.

El nostre objectiu sempre és aportar a l'empresa la solució 
més convenient en funció d'exigències i necessitats de cada 
projecte, tractant cada cas de manera diferent i, per tant, 
única.
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Marc Organizatiu

El marc organitzatiu està constituït per un conjunt de mesures relacionades amb l'organització global 
de la seguretat.

Marc Operacional

El marc operacional està constituït per les mesures que cal prendre per protegir l'operació del sistema 
com a conjunt integral de components per a un fi.

Mesures de Protecció

Les mesures de protecció se centraran en actius concrets, segons la naturalesa, amb el nivell requerit en 
cada dimensió de seguretat.

75 
Mesures 
de Seguretat 
recollides
a l’ENS


