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Situació actual del Cibercrim a nivell global

· Els Ciberatacs representen el 0,8% del PIB mundial, i
l’impacte econòmic ja es troba per davant del narcotràfic,
tracta de blanques i el comerç clandestí d’armament.

· El Cibercrim ha incrementat un 10.000 % entre 2011 y 2017

·   Més de 600 Bilions de dòlars (2018 CSIS)

https://www.secplicity.org/threat-landscape/

https://www.secplicity.org/threat-landscape/


Com actuen els cibercriminals?

Atacs dirigits

Hacktivisme

Crim cibernètic massiu



Com ens afecta a usuaris i empreses?

· Robatori, segrest i pèrdua de dades confidencials o importants.



Com ens afecta a usuaris i empreses?

· Pèrdues econòmiques quantioses amb atacs dirigits.



Com ens afecta a usuaris i empreses?

· Perjudici important en la imatge de l’empresa: reputació.



Com ens afecta a usuaris i empreses?

· Aturada de l’activitat de l’empresa o organització.



Com ens afecta a usuaris i empreses?

· Estafes, fraus i coaccions.



Com ens afecta a usuaris i empreses?

· Robatori i suplantació d’identitat.



Com ens ataquen i quines vulnerabilitats aprofiten?

1-Aconseguint les credencials. Hackeig de comptes.

2-Amb eines avançades de malware i ransomware (virus): Cryptolockers,…

3-Tècniques de Phishing i les seves variants: suplantació d’identitat.

4-Fuga de dades per manca d’eines de control de l’accés dels usuaris.

5-Comunicacions insegures (principalment Wifi) i sense protecció.

6-Còpies de seguretat inexistents o mal gestionades. 



1- Obtenir credencials permet fer la suplantació d’identitat

· Existeixen moltes tècniques per tal que els Ciberdelinqüents
es facin passar per nosaltres. Segurament la mes fàcil i menys
perillosa per un hacker és l'ús indegut del nostre usuari i
paraula de pas en algun servei o xarxa social que usem.

· Les paraules de pas es converteixen en la baula mes feble del
sistema.



Com s’aconsegueixen les credencials

- Atacs als serveis o servidors web que les guarden

- Solem utilitzar de mitjana mes de 50 aplicacions o
accessos i solem reutilitzar les paraules de pas

- Aplicacions de localització ràpida de passwords

- Phishing

- Malware

- Enginyeria social

- Compra a la Dark web.



La mala gestió dels passwords facilita l’accés als comptes

El 95% dels ciberatacs que assoleixen l’objectiu son degut a una 
errada humana



Passwords febles o exposats que donen accés als comptes d’usuari

123456
12345
123456789
12345678

1234567
111111
abc123

tequiero

estrella

iloveyou

654321

bonita

mariposa

america

Contraseña

Tequiero

qwerty

000000
password

P@ssw0rd

Noms Pròpis (albert, joan, robert, etc..)
Típicos des dels 80’s (sexe, amor, deu, diner, moltes vegades

es combinen amb números per complir el mínim de caràcters exigit)

Nom de la Pàgina (si la clau és de facebook, serà facebook, el mateix

amb gmail, hotmail, etc…)

Hobby (equips de fútbol, artistes, actors o pel·lícules, etc…)

Número del mòbil (son molt utilitzats i

donen sensació de seguretat,

però aquesta informació es pot aconseguir fàcilment)



Exemple robatori identitat per tenir el password exposat

S i s t e m a  d ’ a l a r m e s  n u c l e a r s  d e  H a w a i i



També hi ha atacs ‘de Baix cost’, menys sofisticats

- No sempre que rebem correus amb amenaces que diuen que tenen dades

nostres és veritat

- Per un ciberdelinqüent, jugar a ser un “triler” és molt rentable. No ha de fer cap
esforç per fer un atac i tot el que rebi és “net”

- Juguen amb la por i la inseguretat. No donaran mai cap prova per contrastar les
seves amenaces

- Fan enviament massiu i indiscriminat buscant víctimes amb por i desinformades.



Recomanacions i bones pràctiques

✓ Deixar d’utilitzar PARAULES de pas i fer servir FRASES de pas

✓ Canviar regularment les frases de pas i no repetir-les

✓ No reutilitzar les frases de pas en diferents serveis

✓ No escriure o guardar les paraules de pas enlloc que no es pugui protegir

✓ Verificar que no estigui a internet la nostra frase de pas
https://haveibeenpwned.com/

https://haveibeenpwned.com/


Recomanacions i bones pràctiques

- No COMPARTIR amb ningú les nostres frases de pas

- No anotar les paraules de pas en llocs insegurs:

- Post-it, llibretes, sota el teclat, …

- Realitzar formació als usuaris, continuada i orientada al sector.   
Fer focus en formar els directius que son l’objectiu dels atacs.



Recomanacions i bones pràctiques

Prevenció: 

-Escollir frases de pas complexes i llargues. No utilitzar frases de pas 
que es puguin relacionar amb nosaltres, la nostra vida, les nostres 
aficions o amb el propi servei (Gmail, Instagram...).

-Implantar polítiques obligatòries de canvi freqüent de frases de pas.

-Utilitzar gestors de password segurs.

-Prohibir que es guardin els passwords escrits en el lloc de treball i 
que es comparteixi amb altres usuaris.

-Explicar els riscos de compartir passwords als usuaris. 



Recomanacions i bones pràctiques

Protecció:

-Utilitzar eines de MFA per no dependre dels passwords, ja que aquests poden ser

vulnerables per definició.



2- Evolució dels atacs de Malware, és més difícil detectar-los

16/10 al 14/11 de 2018

16/10 al 14/11 de 2019



Atacs de Malware/Ransomware, en podem rebre en qualsevol moment



Que son i com els podem rebre?

· Que és un Virus o un Malware?
- És un software maliciós que pretén incidir d’una manera 

perniciosa a les nostres dades o seguretat

· Com els podem rebre?
- A traves d’una memòria externa
- Correu electrònic 
- Descàrrega d’un fitxer infectat
- Access a una web infectada
...



Com reconeixer els atacs més comuns?

· La majoria d’aquestes empreses de serveis (Endesa, Correus, 
bancs) no sol enviar e-mails amb fitxers adjunts. I aquests mai son 
executables.

· En l’exemple següent el correu suposadament és de Correos 
España i ens arriba de support@correos24.net i el link es porta a 
una pagina com  www.descargas.ni/w?erd3444.html

http://www.descargas.ni/w?erd3444.html


Noves modalitats d’atacs

En els últims temps ha proliferat noves tècniques:

· FITXERS COMPRIMITS. S’envien els virus dintre d’un fitxer comprimit, i amb
contrasenya. Això fa impossible que els equips de protecció normals ‘antivirus’ siguin
capaços de detectar-los i aturar-los.

· ATACS EN LA CADENA DE SUBMINISTRAMENT. Atacs com els que ha sofert ASUS, que
tenien infectats fitxers que després descarregaven els seus clients.



Noves modalitats d’atacs

· INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL. Els últims atacs a EVERIS s’han produït amb un Malware
que ha estat més d’un mes infectant els ordinadors sense actuar i estudiant com fer més
mal a l’empresa, per atacar posteriorment ja amb tot el control de la infraestructura.

· ATACS EN WHATSAPP, TELEGRAM WEB. Atacs que simulen imatges per agafar dades
de l’usuari.

· ATACS VIA MICROSOFT TEAMS, DROPBOX, DRIVE. Ens envien documents adjunts que
contenen el malware.

· MALWARE EN APLICACIONS ANDROID o IOS:
- S’estan trobant aplicacions que estan infectades, algunes en botigues oficials i
sobretot en les “alternatives”.

· Activadors de software no original.

· Programes de suport tècnic il·legítim utilitzats per cibercriminals.



Davant el dubte, millor no obrir-ho o demanar ajuda professional



Com protegir-se contra el Malware, Ransomware i atacs en general

Implementacions
adequades

Bones 
pràctiques i 

formació

Sistemes de protecció

QUE INTERVÉ EN LA PROTECCIÓ?



Atacs de Malware i Ransomware que roben o segresten dades

Prevenció: 

- No recollir llapis de memòria de terra o que ens doni algú que no li 
tinguem confiança
- No obrir documents adjunts, enllaços de remitents que no 
coneixem o no ens donin confiança, o a la mínima sospita ja que ens 
pot arribar també un missatge suplantant identitat d’algú conegut
- Evitar accedir a webs que no siguin de feina

I si ens entra, que fem?
- Apagar l’ordinador immediatament i avisar de seguida al 

responsable informàtic.



Atacs de Malware i Ransomware que roben o segresten dades

Prevenció: 

-Eines de filtratge d’spam i seguretat de correu electrònic al núvol

-Disposar de còpies de seguretat encriptades, 
segures i aïllades

-No treballar amb sistemes operatius i software 
discontinuat i sense suport del fabricant: 
forats de seguretat molt importants

-Tenir els sistemes operatius, software i hard
actualitzats i cobrint els possibles forats de 
seguretat. 

-Utilitzar eines de control d’updates i versions



Atacs de Malware i Ransomware que roben o segresten dades

Protecció:

-Utilitzar software endpoint de protecció antivirus, antimalware i antiransomware avançat
pels ordinadors, tablets i mòbils. Recomanat solucions tipus EDR que eviten la propagació
dels atacs per la xarxa aïllant les màquines que es puguin infectar. Els antivírics convencionals
en base a signatures només detecten el 25% de les amenaces: ja no son efectius

-Implantar solucions UTM avançades de seguretat perimetral a l’empresa (també per Cloud) 
amb tecnologia avançada de detecció mitjançant intel·ligència artificial i machine learning.

-Utilització d’un SOC o serveis gestionats de ciberseguretat per detecció precoç de ciberatacs.



3- Phishing i les seves variants

Que és el Phishing?

És la utilització de qualsevol tipus de suplantació d’indentitat

amb l’objectiu d’aconseguir treure’n un benefici il·lícit, 

normalment d’àmbit econòmic.



Phishing i les seves variants

2019: Increment de Phishing i Spear Phishing

• 80% of malware is delivered by phishing
– Threatsim

• 76% of organizations reported being victim of a phishing attack in

2019 - Wombat Security

• 91% of targeted attacks start with spear- phishing – Trend Micro



Phishing tradicional

Sol ser un correu amb link a la copia d’un website conegut per la majoria d’usuaris on

es pretén que la víctima ingressi les seves dades i  

posteriorment accedir a la seva plataforma real des

d’on podria robar informació, diners,….



Spear Phishing

-El més perillós i difícil de detectar.

-Sovint va dirigit a una víctima específica.

-Extremadament sofisticat, els Ciberdelinqüents estudien abans
les seves víctimes:
Intervenen i monitoritzen les comunicacions per correu electrònic entre persones amb capacitat de
transferir grans quantitats de diners. Així poden veure l’idioma que parlen, les expressions que
utilitzen, els documents que s’envien i els protocols interns de la organització.

-Sol estar dirigit al personal de direcció d’una empresa.

-Es sol utilitzar el correu, però també es pot
acompanyar de trucades, i còmplices dins l’organització



Exemples de Spear Phishing

-En la relació entre client i proveïdor: l’atacant monitoritza un dels dos 
interlocutors fins que veu la oportunitat d’enviar des d’un compte de correu fake
la proforma per rebre el pagament del client en un compte diferent al del 
proveïdor. El proveïdor no detecta que les converses son amb una tercera 
persona. L’atacant agafa el control del programa de correu electrònic d’un dels 
dos usuaris des d’on pot ocultar els missatges ‘reals’ del seu interlocutor.



Exemples de Spear Phishing – Estafa del CEO

-En la relació entre empleat departament financer i CEO: utilitzant els 

mateixos mètodes d’intrusió del cas anterior l’atacant detecta quan el CEO esta de 
viatge i aprofita la oportunitat per sol·licitar un pagament urgent i immediat a 
l’empleat, indicant que no se’l pot molestar i que és una operació confidencial 
(adquisició d’una empresa) de la que no es pot informar a ningú més de 
l’empresa.     

https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/blog/historias-reales-el-
fraude-del-ceo

https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/blog/historias-reales-el-fraude-del-ceo


Smishing (SMS)

-Una altra variant de Phishing és la que es rep via SMS o altres aplicacions de 

missatgeria instantània com Whattsapp, Telegram, etc.
- Solen tenir un premi com atractiu per clicar l’enllaç, o un avís d’entrega de 

Amazon o d’un transportista.
- En funció dels casos hi ha suport d’una web o d’enginyeria social via telèfon 

per donar credibilitat al suposat premi. Sempre amb l’objectiu d’aconseguir dades 
bancaries, targetes de crèdit o altres credencials (Amazon, Paypal, etc...)



Vishing

-Es tracta d’un atac que entra per telèfon, amb l’atacant fent-se passar per un 

centre d’atenció telefònica o proveïdor de serveis de qualsevol tipus

- Generalment la intenció és que l’usuari accedeixi a algun portal web i 
descarregui una aplicació que contindrà algun tipus d’atac, o obtenir dades 
personals com targeta, número de compte, password,...

Alguns exemples poden ser una suposada trucada del propi departament 
d’informàtica d’una empresa gran o una trucada de Microsoft advertint d’una 
actualització o virus.



Com protegir-nos contra el Phishing?
Prevenció: 

-Revisar detingudament els correus sospitosos, i si es dubta no obrir-los.

-Comprovar bé la capçalera del remitent del correu abans de donar-hi credibilitat.

-Definir protocols estrictes dins les empreses per a l’emisió de qualsevol tipus de pagament, 
incloent ordres donades per CEO i equip directiu.

-No realizar pagaments a números de compte que no s’hagi verificat que pertanyen al 
proveïdor o empleat, demanar certificat de titularitat bancària.

-Advertir als nostres clients dels riscos del Spear Phishing per evitar pagaments a comptes
erronis en les nostres vendes, i informar per escrit de la no responsabilitat de la nostra
empresa davant d’un pagament a un compte no indicat seguint el procediment establert.



Com protegir-nos contra el Phishing?
Formació: 

-Formar als usuaris en l’us de internet, correu (capçaleres), incloent l’ús privat, 
xarxes socials i en prendre totes les precaucions necessàries.

-Utilitzar eines de phishing experiment per analizar el comportament
dels usuaris i formar-los en la prevenció del phishing.

Protecció:

-Utilitzar eines avançades de prevenció i detecció de phishing i spear phishing:

·Solucions perimetrals i de endpoint per detecció d’enllaços fraudolents.

·Eines de detecció de remitents fraudolents i phishing via protocol Dmarc i Intel·ligència
Artificial.



4- Manca de control de l’accés a les dades i l’ús d’aquestes



Tenim control sobre les dades de la nostra empresa?

-Controlem que els usuaris no treguin dades personals o confidencials de 
l’empresa, sigui voluntària o accidentalment?

-Podem controlar que no s’envïi informació privada per mail, a serveis cloud tipus 
Drive o Dropbox o a un dispositiu USB.

-La RGPD ens obliga a controlar l’accés i ús de les dades personals, estem 
capacitats i preparats per fer-ho?



Que podem fer per excercir un control real sobre les nostres dades

Prevenció i control: 

-Treballar amb servidor amb domini i control de l’accés dels usuaris a les dades amb permisos 
segons rol, perfil, departament...

-Segmentar les xarxes de l’empresa per grups, departaments i funcions.

-Utilitzar eines de DLP (prevenció de fuga de dades) per evitar la fuga d’informació a través de 
correu electrònic, FTP, dispositius USB i altres. També controlar els mòbils, també hi ha dades.

-Utilitzar eines de IRM (gestió de drets de informació) per controlar qui pot accedir a les dades.

-Utilitzar solucions de xifrat per protegir les dades emmagatzemades en discs USB, portàtils i 
altres dispositius mòbils.

Les eines ens protegeixen contra ciberdelinqüència i mals usos



5- Comunicacions i xarxes vulnerables

Un hacker que accedeixi a la nostra xarxa molt probablement tindrà accés lliure a les dades que 
tenim a l’empresa. 

Els punts febles principals son les xarxes Wifi no protegies i les connexions remotes no segures.



Comunicacions i xarxes vulnerables

Riscos principals:

-Xarxes sense fils Wifi sense protecció avançada: els sistemes convencionals no son 
prou segurs i hi ha mètodes efectius per hackejar una Wifi encara que tingui password.

-Les empreses on hi ha una sola xarxa son més vulnerables a la propagació d’un atac de 
Ransomware, i a l’afectació d’aquest als sistemes més crítics inclosos els backups.

-Les connexions sense VPN entre diferents seus d’una empresa son molt insegures i 
representen un risc molt important en poder facilitar l’accés dels hackers.

-Els accessos remots via terminal server sense VPN ni configuració segura representen 
un percentatge molt elevat dels atacs reeixits de ransomware.

-Molts hostings i serveis cloud son compartits internament dins el 
datacenter, això fa que si una web allotjada al mateix espai compartit
és afectada repercutirà en les altres webs allotjades.



Comunicacions i xarxes vulnerables

Riscos principals:

-Xarxes Wifi publiques i obertes sense password, son una porta oberta pels hackers.



Xarxes sense fils poc segures, que podem fer?

Prevenció: 

-No refiar-se de les Wifi públiques per a realitzar transaccions econòmiques o accedir a 
continguts o dades sensibles. És preferible utilitzar connexions 4G.

-Utilitzar xarxes Wifi segures, hi ha certificacions que ho acrediten.

Protecció:

-Utilitzar APP’s i software de navegació a través de VPN quan es treballi en entorns Wifi 
públics, de dubtosa reputació i en països on l’accés a internet estigui restringit.

-Implantar solucions Wifi segures a la nostra empresa amb sistemes de prevenció d’intrusió a 
la xarxa Wifi WIPS que garanteixin la seguretat i protección de la wifi.



Com protegir les xarxes i comunicacions
Prevenció i protecció: 

-Segmentar les xarxes locals per departaments o grups d’usuaris, aïllant les 
infraestructures critiques com servidors de dades, backups, etc.

-Connexions entre seus i remotes a través de connexions segures VPN, SSL, MPLS.

-Accessos via Terminal Server segurs, via VPN/SSL i utilitzant ports alternatius.

-Contractació de serveis Cloud dedicats o que estiguin segmentats i separats en la 
infraestructura local per evitar afectacions provinents de serveis de tercers.

-Utilitzar serveis de monitorització de la infraestructura que ens permetin detectar 
amenaces de forma precoç. IDS, IPS, SIEM, SOC



Com protegir la infraestructura cloud
Prevenció i protecció: 

-Contractar serveis que incloguint protecció avançada de la infraestructura, o que es 
pugui afegir aquest tipus de proteccions dedicades: UTM, WAF,…



7- Còpies de seguretat

Que ens pot passar si no tenim backup

- La principal eina que tenim per tornar a la normalitat després d’un ciberatac son els backups, 
per tan no disposar-ne o que estiguin afectats és un problema molt greu.

- Si no tenim backups vàlids podem aturar l’empresa, fins i tot s’han tancat empreses per la 
pèrdua completa de les dades.

- Les pèrdues econòmiques poden ser molt elevades pels dies de producció perduts, possible
pèrdua de comandes, sanció de l’agència de protección de dades, temps dedicat a recuperar 
la información perduda des de paper i molts altres inconvenients.



Còpies de seguretat mal gestionades

Problemes i errors habituals en la gestió dels backups

- Manca d’automatització i protocolarització dels backups.

- Absència de comprovació periòdica de les còpies.

- Manca de replicació de les còpies fora de l’empresa.

- Còpies realitzades en la mateixa infraestructura local, sense estar aïllades.

- Només s’hi dona importancia el dia que es necessita la copia i no està disponible.

- Realització de còpies en dispositius externs portàtils poc fiables i fràgils: memòries USB

- Backups al núvol sense seguretat ni encriptació de les dades.

- Utilització de solucions manuals, domèstiques i poc fiables.



Còpies de seguretat mal gestionades
Prevenció: 

-No utilizar serveis tipus Dropbox, Drive, Onedrive, Box… com a copia de seguretat, ja que és
un servei de replicació/sincronització de les dades al núvol sense seguretat, si s’infecten o 
encripten arxius de l’ordinador també ho faran al servei Cloud.

-Aïllar les còpies de seguretat de la resta de la infraestructura i dades de la xarxa per evitar 
una infecció a la còpia si hi ha un atac.

-Utilitzar serveis de copia de seguretat professionals i fiables amb encriptació tan en trànsit
(mentre fa o envia la còpia) com en emmagatzematge.

-Duplicar les còpies en local i al núvol o en un emplaçament extern segur i preparat (segur, 
ignífug, prevenció inundacions, garantia de connectivitat i d’alimentació eléctrica amb SAI i 
generador). Preferiblement en un datacenter.

-Protocolitzar la gestió dels backups: revisió periòdica, test restauració, etc…



Si malgrat els esforços patim un ciberatac, que fem?

Pla de contingència:

-Pla de contingència: cal planificar prèviament els diversos escenaris possibles
davant un ciberatac i preveure com actuarem en tots els àmbits possibles. 

Les empreses que ho requereixin haurien de disposar d’un pla de contingència on es 
defineixin prioritats i accions a dur a terme per restablir els serveis crítics en el 
mínim temps posible, així com preveure la possible contractació d’assegurances.



Si malgrat els esforços patim un ciberatac, que fem?

Pla de comunicació:

-Pla de comunicació: un altre factor important en un ciberatac, sobretot amb
empreses i organitzacions amb visibilitat pública, és la reacció davant la opinió
pública, xarxes socials, mitjans, etc. 

També caldrà preveure com donar la informació als possibles clients, usuaris, 
empleats, proveïdors i altres actors que puguin ser afectats indirectament
per un ciberatac amb robatori de dades personals, en relació a la RGPD i la 
obligatorietat de notificar l’incident a l’agencia de protecció de dades.



Com ens hi posem?

Passos a seguir per millorar la ciberseguretat a l’empresa:

-Auditoria: fer un anàlisi a fons per conèixer la situació actual i detectar 
vulnerabilitats i mancances, així com males pràctiques i males implementacions.

Cal analitzar cada empresa de forma individual, no tindrà els mateixos
requeriments, necessitats ni capacitat d’implantació de solucions una gran empresa 
que ofereixi serveis crítics que una Pyme convencional.

-Test de penetració: consisteix a atacar (prèvia autorització de l’empresa) un sistema 
informàtic per identificar errors, vulnerabilitats i altres errors de seguretat existents, 
per així poder prevenir els atacs externs. Ajuda a completar amb fets una auditoria.



Proposta conjunta HI

Proposta millores ciberseguretat:

-Un cop acabada l’auditoria i el posible pen-test el client disposarà de tota la 
informació per prendre decisions. En l’àmbit de les TIC ja disposarem de tota la 
informació per dimensionar les millores a implantar.

Servei conjunt HI:

-Des d’Associació HI oferim una solució integral, conjunta i coordinada per cobrir els
següents àmbits, totalment relacionats amb la ciberseguretat:

· Seguretat entorn web i aplicacions online.

· RGPD i protecció de dades en general.

· Assegurances per cobrir riscos de ciberseguretat, ciberestafes…

· Comunicació per definir el pla.



Com protegir el teu web
• La gran majoria de les empreses disposen de pàgina web corporativa, però la gran majoria

d’elles no han valorat els possibles problemes de seguretat que pot tenir el seu web i la
repercussió d’aquests en la resta de la seva activitat professional.

• El creixent augment de plataformes Open Source de gestió de continguts ha augmentat el
número d’atacs amb èxit als webs. Plataformes de gestió de contingut, com WordPress o
Prestashop, han fet que tot tipus d’empreses i professionals tinguin un web amb un
disseny i unes funcionalitats molt correctes a un preu assequible, però sovint oblidem els
problemes de seguretat de les plataformes Open Source i els riscos que comporten. Riscos
que amb una sèrie de bones pràctiques es poden reduir moltíssim, mantenint el nostre
web i la nostra infraestructura més segura.



Pros i contres dels gestors de continguts

Pros

• Pràcticament sense cost de llicenciament.

• Fàcil d’utilitzar, no cal saber programació.

• Dissenys atractius i Responsive.

Contres

• Baix rendiment.

• Riscos de seguretat si no es fa 

un manteniment correcte.



El cas de WordPress

WordPress és el cas més habitual en 
els atacs a webs, això es deu a que el 
seu gran èxit de difusió el fa molt 
atractiu pels hackers i creadors de 
Malware.

• 75.000.000 de llocs web en el món.
• Més de 500 nous llocs webs diaris.
• 17 noves entrades de blog cada 

segon.
• Actualment és el 34% dels webs al 

món i a prop del 60% a Espanya.



Els riscos

• Competicions entre hackers, pèrdua del web o part 
d’aquest.

• Robatori de dades, tant nostres com de clients.

• Segrest del web.

• Redirecció a altres pàgines definides pel hacker.

• Distribució de malware.

• Convertir el nostre web en un 

servei de SPAM.



Les conseqüències
• Pèrdues econòmiques.

• Possibles demandes.

• Pèrdua de reputació.

• Pas enrere en el posicionament SEO.

• Possibles xantatges.

• Bloqueig per part de Google en cas 

de detectar distribució de malware.

• Bloqueig dels nostres correus en cas 

de detectar SPAM. 



Bones pràctiques per reduir riscos

• Contractar un proveïdor de hosting fiable (WAF, backups, 
antispam...)

• Augmentar la seguretat amb serveis com CloudFlare

(WAF, bloqueig geogràfic...)

• Sempre actualitzat, tant el core com els plugins i plantilles.

• Mai fer servir el nom d’usuari administrador per defecte.

• Passwords forts i 2FA.

• Amagar l’URL d’administració.

• Plugin de seguretat.



Bones pràctiques per reduir riscos

• Intentar fer servir versions actualitzades de PHP.

• Deshabilitar funcions com PHPMailer.

• Deshabilitar usuaris i funcionalitats com el usuari FTP.

• Certificat SSL amb assegurança.

• Polítiques correctes de backup, mai en el mateix servidor.

• No connectar-se a xarxes WIFI desconegudes, com 

administrador del nostre web.

• Protegir el teu equip.

































Moltes gràcies, estem a la vostra disposició per ajudar-vos:

www.hiempresarial.com

Jordi Bartés, IT Consultant jbartes@infoself.com

Xavi Raposo, CEO                               xavi@ars.cat

Oscar Carreras, Gerent ocarreras@gestra-lopd.es

Jordi Fraguas, Gestor de Riscos  
fraguas.castany@agentes.catalanaoccidente.com
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