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1. Donat que tots els membres del grup compartim sistemes 
d’arxius comuns, una errada en la seguretat d’un sol dels 
membres del grup pot comprometre la seguretat de tots els 
nostres arxius. Per aquest motiu, és important que tots els 
membres del grup respectin unes precaucions mínimes. 

 
a. Normes generals. 
- Escollir un password adequat. No ha de coincidir amb el 

nom de l’usuari, ni ésser un nom propi o estar format 
per un sol caràcter (i.e. “agonzalez”, “alfonso”, o 
“AAAAAA” no són passwords acceptables). 

- No s’ha d’anotar el password en cap lloc visible, ni 
enviar-lo per correu electrònic, ni compartir-lo amb 
ningú. 

- Qualsevol comportament anòmal en les màquines 
(lentitud, comandaments que deixen de funcionar, etc..) 
s’ha de comunicar als administradors de sistemes 
 

    b.  Per a usuaris del grup amb màquina Unix/Linux. 
- Les persones que es connectin des de fora de la 

institució han d' informar als administradors de sistemes 
desde quina IP es realitzarà la connexió i per quin 
període de temps, ja que les màquines per defecte no 
accepten connexions externes. L'únic mètode acceptat 
serà ssh (encriptat, no s'accepten connexions tipus 
telnet/ftp)  

 
 

c. Per a usuaris del grup amb màquina MS-Windows. 
- No obrir fitxers adjunts, ni seguir links a URLs rebuts per 

correu des d’adreces desconegudes o sense aparent 
congruència amb el remitent. 

- Els equips actualitzen automàticament el sistema i les 
definicions de virus. 

- Quan es detecta un virus: s’ha de netejar, passar 
l’antivirus per tota la màquina i avisar la gent amb qui 
s’ha compartit arxius.  

 
2. Davant de qualsevol incidència, s’haurà de contactar 

immediatament amb els administradors de sistemes del 
grup. 

RESPONSABILITATS 
FASE RESPONSABLE ACCIONS 
1,2 Membres del GRIB Complir les normes mínimes de seguretat d’aquest procediment. Comunicar 

les anomalies als administradors de sistemes  
2 Administradors de Sistemes Tractar les anomalies detectades en el grup, relacionades amb el sistema 

informàtic.  
 

 

 
1. Compliment de les normes per 

part de tots els usuaris 

c. Normes per usuaris de 
màquines MS-Windows 

a. Normes Generals 

b. Normes per usuaris 
de màquines Linux 

2. Detecció d’incidències 

Responsable de sistemes 
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