
Recomanacions de seguretat online 
 
 
En aquests dies de reducció del contacte personal i increment de les activitats a distància, és important parar 
atenció a les interaccions que rebem. A continuació et donem uns consells per poder fer servir 
satisfactòriament i sense risc els serveis a distància: 

 
• Protegeix els dispositius amb els quals et connectes a la teva banca online. Activa l’actualització 

automàtica de seguretat i la realització de còpies de seguretat diària. A més, et recomanem que utilitzis les 
versions més actuals de software en els teus navegadors i programes. 

 
• Desconfia de les trucades de tècnics o empreses que pretenguin donar-te suport, conèixer les teves claus 

d’accés o millorar els teus sistemes informàtics sense que tu els hagis trucat prèviament. No facilitis que et 
guiïn per fer accions des del teu ordinador o el teu mòbil. Són habituals els casos d’intent de frau per part de 
suposats tècnics que pretenen millorar els teus sistemes informàtics. En realitat, intenten enganyar l’usuari per 
instal·lar aplicacions fraudulentes. De vegades l’intent d’engany és telefònic, i pretenen persuadir l’usuari per 
robar-li les claus d’accés o dur a terme qualsevol altra activitat fraudulenta. En cas de dubte o necessitat, recorda 
que estem a la teva disposició en els nostres canals habituals. 

 
• Vigila l’origen dels correus i els missatges que reps (SMS, WhatsApp, e-mail), fins i tot si són de persones 

conegudes. Durant aquests dies excepcionals, cal esperar un augment de correus i missatges fraudulents. La 
tipologia d’aquests missatges pot ser molt diversa: missatges que fan referència a suposades solucions 
associades al COVID-19, a càrrecs en serveis o factures errònies, missatges sobre comptes o targetes, sobre 
actualitzacions de seguretat, etc. La nostra recomanació és que no obris fitxers adjunts si no n’estàs segur i si no 
es tracta d’un document que estiguis esperant. També et recomanem que no en premis els enllaços ni truquis a 
números de telèfon desconeguts. Si reps correus de persones conegudes però que no té sentit que rebis, o que 
contenen un llenguatge no habitual, desconfia’n i confirma amb l’emissor si realment ha estat ell qui te l’ha enviat. 


