
Pg. 01/08

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.
certifica que els sistemes d’informació ressenyats, tots ells

de categoria ALTA, i els serveis que es relacionen, de:

han estat auditats i trobats d’acord amb les exigències del Reial decret 3/2010 de 8 de gener, pel qual es 
regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració electrònica, segons 

s’indica al corresponent informe d’auditoria 31/01/2022:

Sistemes de gestió, monitorització i protecció de Sistemes d’Informació que suporten el 
Centre de Monitorització, Operació de la Ciberseguretat, Serveis d’Anàlisi i Resposta davant 
dels Incidents de Seguretat (SEIDOR CSIRT) i els Serveis d’Assistència, Suport i Consultoria 

Professional TI.

C/ Pujades, 350 - 2ª planta. 08019 Barcelona

GRUPO SEIDOR
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Número de certificat: 34/5704/22/2047

Data de certificació de conformitat inicial: 10 de febrero de 2022

Data de renovació de la certificació de conformitat: 10 de febrero de 2024

11/C-PR375
Director General

David Lao

OCA INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN S.L.U.

Qualsevol aclariment addicional relatiu tant al’abast d’aquest certificat com al’aplicabilitat 
dels requisits de la norma es poden obtenir consultant l’organització.

Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Global · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

45856958H 
DAVID LAO (R: 
B65341075)

Firmado 
digitalmente por 
45856958H DAVID 
LAO (R: B65341075)
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Entitats Constituents de: GRUPO SEIDOR

SEIDOR, S.A.
ACTIVITAT: Sistemes de gestió, monitorització i protecció de Sistemes d’Informació que suporten el Centre de 
Monitorització, Operació de la Ciberseguretat, Serveis d’Anàlisi i Resposta davant dels Incidents de Seguretat (SEIDOR 
CSIRT) i els Serveis d’Assistència, Suport i Consultoria Professional TI.
C/ Pujades, 350 2ª planta. 08019 Barcelona

SAYTEL INFORMÁTICA, S.L.
ACTIVITAT: Sistemes de gestió, monitorització i protecció de Sistemes d’Informació que suporten el Centre de 
Monitorització, Operació de la Ciberseguretat, Serveis d’Anàlisi i Resposta davant dels Incidents de Seguretat (SEIDOR 
CSIRT) i els Serveis d’Assistència, Suport i Consultoria Professional TI.
C/ Pujades, 350 2ª planta. 08019 Barcelona

SEIDOR SOLUTIONS S.L.
ACTIVITAT: Sistemes de gestió, monitorització i protecció de Sistemes d’Informació que suporten el Centre de 
Monitorització, Operació de la Ciberseguretat, Serveis d’Anàlisi i Resposta davant dels Incidents de Seguretat (SEIDOR 
CSIRT) i els Serveis d’Assistència, Suport i Consultoria Professional TI.
C/ Pujades, 350 2ª planta. 08019 Barcelona

SEIDOR CONSULTING, S.L.
ACTIVITAT: Sistemes de gestió, monitorització i protecció de Sistemes d’Informació que suporten el Centre de 
Monitorització, Operació de la Ciberseguretat, Serveis d’Anàlisi i Resposta davant dels Incidents de Seguretat (SEIDOR 
CSIRT) i els Serveis d’Assistència, Suport i Consultoria Professional TI.
C/ Pujades, 350 2ª planta. 08019 Barcelona

SBS SEIDOR, S.L.
ACTIVITAT: Sistemes de gestió, monitorització i protecció de Sistemes d’Informació que suporten el Centre de 
Monitorització, Operació de la Ciberseguretat, Serveis d’Anàlisi i Resposta davant dels Incidents de Seguretat (SEIDOR 
CSIRT) i els Serveis d’Assistència, Suport i Consultoria Professional TI.
C/ Pujades, 350 2ª planta. 08019 Barcelona

IMPALA NETWORK SOLUTIONS, S.L.
ACTIVITAT: Sistemes de gestió, monitorització i protecció de Sistemes d’Informació que suporten el Centre de 
Monitorització, Operació de la Ciberseguretat, Serveis d’Anàlisi i Resposta davant dels Incidents de Seguretat (SEIDOR 
CSIRT) i els Serveis d’Assistència, Suport i Consultoria Professional TI.
C/ Pujades, 350 2ª planta. 08019 Barcelona

Aquest document només pot ser reproduït íntegrament i mai de manera parcial. L’existència i la validesa d’aquest annex 
estan supeditades a l’existència i la validesa del certificat principal.

11/C-PR375
Director General

David Lao

OCA INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN S.L.U.

Número de certificat: 34/5704/22/2047

Data de certificació de conformitat inicial: 10 de febrero de 2022

Data de renovació de la certificació de conformitat: 10 de febrero de 2024

Qualsevol aclariment addicional relatiu tant al’abast d’aquest certificat com al’aplicabilitat 
dels requisits de la norma es poden obtenir consultant l’organització.

Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Global · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

45856958H 
DAVID LAO (R: 
B65341075)

Firmado 
digitalmente por 
45856958H DAVID 
LAO (R: B65341075)
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OCA Instituto de Certificación, S.L.U.
certifica que els sistemes d’informació ressenyats, tots ells

de categoria ALTA, i els serveis que es relacionen, de:

L’existència i la validesa d’aquest annex tècnic està supeditada a l’existència i la validesa del certificat principal.
Tots dos documents han de ser considerats de manera conjunta.

i estan coberts pel certificat principal atorgat a GRUPO SEIDOR, en què se certifiquen els sistemes d’informació ressenyats 
d’acord amb les exigències del Reial decret 3/2010 de 8 de gener, pel qual es regula

 l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració electrònica

11/C-PR375
Director General

David Lao

OCA INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN S.L.U.

Número de certificat: 34/5704/22/2047

Annexo tècnico nº: 34/5704/22/2047-1

han estat auditats i trobats conforme amb les exigències del Reial decret 3/2010 de 8 de gener, pel qual es 
regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració electrònica, segons 

s’indica al corresponent informe d’auditoria de 31/01/2022:

Sistemes de gestió, monitorització i protecció de Sistemes d’Informació que suporten el 
Centre de Monitorització, Operació de la Ciberseguretat, Serveis d’Anàlisi i Resposta davant 
dels Incidents de Seguretat (SEIDOR CSIRT) i els Serveis d’Assistència, Suport i Consultoria 

Professional TI.

C/ Pujades, 350 2ª planta. 08019 Barcelona

SEIDOR, S.A.

Data de certificació de conformitat inicial: 10 de febrero de 2022

Data de renovació de la certificació de conformitat: 10 de febrero de 2024

Qualsevol aclariment addicional relatiu tant al’abast d’aquest certificat com al’aplicabilitat 
dels requisits de la norma es poden obtenir consultant l’organització.

Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Global · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
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Pg. 04/08Cualquier aclaración adicional relativa tanto al alcance de este certificado como a la aplicabilidad 
de los requisitos de la norma se puede obtener consultando a la organización.
Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Global · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

11/C-PR375
Director General

David Lao

OCA INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN S.L.U.

SAYTEL INFORMÁTICA, S.L.
C/ Pujades, 350 2ª planta. 08019 Barcelona

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.
certifica que els sistemes d’informació ressenyats, tots ells

de categoria ALTA, i els serveis que es relacionen, de:

L’existència i la validesa d’aquest annex tècnic està supeditada a l’existència i la validesa del certificat principal.
Tots dos documents han de ser considerats de manera conjunta.

Número de certificat: 34/5704/22/2047

Annexo tècnico nº: 34/5704/22/2047-2

han estat auditats i trobats conforme amb les exigències del Reial decret 3/2010 de 8 de gener, pel qual es 
regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració electrònica, segons 

s’indica al corresponent informe d’auditoria de 31/01/2022:

Data de certificació de conformitat inicial: 10 de febrero de 2022

Data de renovació de la certificació de conformitat: 10 de febrero de 2024

Qualsevol aclariment addicional relatiu tant al’abast d’aquest certificat com al’aplicabilitat 
dels requisits de la norma es poden obtenir consultant l’organització.

Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Global · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
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i estan coberts pel certificat principal atorgat a GRUPO SEIDOR, en què se certifiquen els sistemes d’informació ressenyats 
d’acord amb les exigències del Reial decret 3/2010 de 8 de gener, pel qual es regula

 l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració electrònica

Sistemes de gestió, monitorització i protecció de Sistemes d’Informació que suporten el 
Centre de Monitorització, Operació de la Ciberseguretat, Serveis d’Anàlisi i Resposta davant 
dels Incidents de Seguretat (SEIDOR CSIRT) i els Serveis d’Assistència, Suport i Consultoria 

Professional TI.

45856958H 
DAVID LAO (R: 
B65341075)

Firmado 
digitalmente por 
45856958H DAVID 
LAO (R: B65341075)
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11/C-PR375
Director General

David Lao

OCA INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN S.L.U.

SEIDOR SOLUTIONS S.L.
C/ Pujades, 350 2ª planta. 08019 Barcelona

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.
certifica que els sistemes d’informació ressenyats, tots ells

de categoria ALTA, i els serveis que es relacionen, de:

L’existència i la validesa d’aquest annex tècnic està supeditada a l’existència i la validesa del certificat principal.
Tots dos documents han de ser considerats de manera conjunta.

Número de certificat: 34/5704/22/2047

Annexo tècnico nº: 34/5704/22/2047-3

han estat auditats i trobats conforme amb les exigències del Reial decret 3/2010 de 8 de gener, pel qual es 
regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració electrònica, segons 

s’indica al corresponent informe d’auditoria de 31/01/2022:

Data de certificació de conformitat inicial: 10 de febrero de 2022

Data de renovació de la certificació de conformitat: 10 de febrero de 2024

Qualsevol aclariment addicional relatiu tant al’abast d’aquest certificat com al’aplicabilitat 
dels requisits de la norma es poden obtenir consultant l’organització.

Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Global · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
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i estan coberts pel certificat principal atorgat a GRUPO SEIDOR, en què se certifiquen els sistemes d’informació ressenyats 
d’acord amb les exigències del Reial decret 3/2010 de 8 de gener, pel qual es regula

 l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració electrònica

Sistemes de gestió, monitorització i protecció de Sistemes d’Informació que suporten el 
Centre de Monitorització, Operació de la Ciberseguretat, Serveis d’Anàlisi i Resposta davant 
dels Incidents de Seguretat (SEIDOR CSIRT) i els Serveis d’Assistència, Suport i Consultoria 

Professional TI.

45856958H 
DAVID LAO (R: 
B65341075)

Firmado 
digitalmente por 
45856958H DAVID 
LAO (R: B65341075)
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11/C-PR375
Director General

David Lao

OCA INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN S.L.U.

SEIDOR CONSULTING, S.L.
C/ Pujades, 350 2ª planta. 08019 Barcelona

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.
certifica que els sistemes d’informació ressenyats, tots ells

de categoria ALTA, i els serveis que es relacionen, de:

L’existència i la validesa d’aquest annex tècnic està supeditada a l’existència i la validesa del certificat principal.
Tots dos documents han de ser considerats de manera conjunta.

Número de certificat: 34/5704/22/2047

Annexo tècnico nº: 34/5704/22/2047-4

han estat auditats i trobats conforme amb les exigències del Reial decret 3/2010 de 8 de gener, pel qual es 
regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració electrònica, segons 

s’indica al corresponent informe d’auditoria de 31/01/2022:

Data de certificació de conformitat inicial: 10 de febrero de 2022

Data de renovació de la certificació de conformitat: 10 de febrero de 2024

Qualsevol aclariment addicional relatiu tant al’abast d’aquest certificat com al’aplicabilitat 
dels requisits de la norma es poden obtenir consultant l’organització.

Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Global · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
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i estan coberts pel certificat principal atorgat a GRUPO SEIDOR, en què se certifiquen els sistemes d’informació ressenyats 
d’acord amb les exigències del Reial decret 3/2010 de 8 de gener, pel qual es regula

 l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració electrònica

Sistemes de gestió, monitorització i protecció de Sistemes d’Informació que suporten el 
Centre de Monitorització, Operació de la Ciberseguretat, Serveis d’Anàlisi i Resposta davant 
dels Incidents de Seguretat (SEIDOR CSIRT) i els Serveis d’Assistència, Suport i Consultoria 

Professional TI.

45856958H 
DAVID LAO (R: 
B65341075)

Firmado 
digitalmente por 
45856958H DAVID 
LAO (R: B65341075)
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11/C-PR375
Director General

David Lao

OCA INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN S.L.U.

SBS SEIDOR, S.L.
C/ Pujades, 350 2ª planta. 08019 Barcelona

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.
certifica que els sistemes d’informació ressenyats, tots ells

de categoria ALTA, i els serveis que es relacionen, de:

L’existència i la validesa d’aquest annex tècnic està supeditada a l’existència i la validesa del certificat principal.
Tots dos documents han de ser considerats de manera conjunta.

Número de certificat: 34/5704/22/2047

Annexo tècnico nº: 34/5704/22/2047-5

han estat auditats i trobats conforme amb les exigències del Reial decret 3/2010 de 8 de gener, pel qual es 
regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració electrònica, segons 

s’indica al corresponent informe d’auditoria de 31/01/2022:

Data de certificació de conformitat inicial: 10 de febrero de 2022

Data de renovació de la certificació de conformitat: 10 de febrero de 2024
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Qualsevol aclariment addicional relatiu tant al’abast d’aquest certificat com al’aplicabilitat 
dels requisits de la norma es poden obtenir consultant l’organització.

Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Global · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

i estan coberts pel certificat principal atorgat a GRUPO SEIDOR, en què se certifiquen els sistemes d’informació ressenyats 
d’acord amb les exigències del Reial decret 3/2010 de 8 de gener, pel qual es regula

 l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració electrònica

Sistemes de gestió, monitorització i protecció de Sistemes d’Informació que suporten el 
Centre de Monitorització, Operació de la Ciberseguretat, Serveis d’Anàlisi i Resposta davant 
dels Incidents de Seguretat (SEIDOR CSIRT) i els Serveis d’Assistència, Suport i Consultoria 

Professional TI.

45856958H 
DAVID LAO (R: 
B65341075)

Firmado 
digitalmente por 
45856958H DAVID 
LAO (R: B65341075)
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11/C-PR375
Director General

David Lao

OCA INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN S.L.U.

IMPALA NETWORK SOLUTIONS, S.L.
C/ Pujades, 350 2ª planta. 08019 Barcelona

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.
certifica que els sistemes d’informació ressenyats, tots ells

de categoria ALTA, i els serveis que es relacionen, de:

L’existència i la validesa d’aquest annex tècnic està supeditada a l’existència i la validesa del certificat principal.
Tots dos documents han de ser considerats de manera conjunta.

Número de certificat: 34/5704/22/2047

Annexo tècnico nº: 34/5704/22/2047-6

han estat auditats i trobats conforme amb les exigències del Reial decret 3/2010 de 8 de gener, pel qual es 
regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració electrònica, segons 

s’indica al corresponent informe d’auditoria de 31/01/2022:

Data de certificació de conformitat inicial: 10 de febrero de 2022

Data de renovació de la certificació de conformitat: 10 de febrero de 2024
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Qualsevol aclariment addicional relatiu tant al’abast d’aquest certificat com al’aplicabilitat 
dels requisits de la norma es poden obtenir consultant l’organització.

Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Global · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

i estan coberts pel certificat principal atorgat a GRUPO SEIDOR, en què se certifiquen els sistemes d’informació ressenyats 
d’acord amb les exigències del Reial decret 3/2010 de 8 de gener, pel qual es regula

 l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració electrònica

Sistemes de gestió, monitorització i protecció de Sistemes d’Informació que suporten el 
Centre de Monitorització, Operació de la Ciberseguretat, Serveis d’Anàlisi i Resposta davant 
dels Incidents de Seguretat (SEIDOR CSIRT) i els Serveis d’Assistència, Suport i Consultoria 

Professional TI.

45856958H 
DAVID LAO (R: 
B65341075)

Firmado 
digitalmente por 
45856958H DAVID 
LAO (R: B65341075)


