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Normes de ciberseguretat per a la prestació de serveis en la 
modalitat de teletreball 
 
 
 
El personal autoritzat a prestar serveis en la modalitat de teletreball haurà de seguir les normes 
de ciberseguretat que s’emetin en aquest document, així com complir amb els requeriments 
tècnics i les condicions d’utilització dels mitjans tecnològics de conformitat amb les 
instruccions que es dictin sobre l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) 
a l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
 

1. El personal autoritzat a prestar serveis en la modalitat de teletreball emprarà, 
preferentment, l’equip informàtic que l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
posi a la seva disposició (en endavant, mitjà corporatiu). El personal haurà d’abstenir-
se d’utilitzar procediments i eines no corporatives que permetin alterar les polítiques 
de configuració i ús del mateix. 
 
En cas que el personal utilitzi mitjans propis, el departament o l’organisme competent, 
podrà requerir modificar la seva configuració per garantir la ciberseguretat del 
dispositiu i per habilitar un espai en el dispositiu personal on es puguin executar les 
aplicacions i els serveis corporatius. 
 

2. El personal que empri un mitjà propi només podrà tenir accés a aquelles eines o 
aplicacions que es trobin accessibles des d’Internet. 

Accessos permesos amb mitjans propis 

Eines ofimàtiques corporatives en línia  

Correu electrònic corporatiu (accés web)  

Sistemes d’informació web Extranet  

Sistemes d’informació web Intranet X 

Aplicacions amb client pesat X 

File corporatiu X 

 
3. L’accés a les eines o aplicacions accessibles des de la xarxa interna es realitzarà 

només amb un mitjà corporatiu i mitjançant VPN. 
 

4. El personal es connectarà a la xarxa wifi corporativa proporcionada per l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya i, si no en té, haurà d’establir connexió mitjançant una 
xarxa wifi protegida que requereixi una contrasenya per establir la connexió. A aquests 
efectes, caldrà seguir les indicacions específiques que es donin per garantir un nivell 
de ciberseguretat adequat. 
 



  

5. Els mitjans connectats a la xarxa de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
podran ser monitorats d’acord amb les polítiques corporatives amb l’objectiu de fer 
front a les amenaces de ciberseguretat. 
 

6. El personal autoritzat a prestar serveis en la modalitat de teletreball serà responsable 
del bon ús i de la seguretat del mitjà corporatiu, així com de la custòdia de la informació 
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya tractada en qualsevol dels mitjans 
per evitar accessos no autoritzats a la mateixa. 
 

7. El personal configurarà l’accés al mitjà amb un mecanisme d’autenticació robust basat 
en un identificador i contrasenya o en altres mecanismes segurs com el certificat 
digital. 
 

8. El personal activarà un mecanisme de bloqueig segur de pantalla transcorregut un 
determinat període d’inactivitat o quan el mitjà romangui desatès. 
 

9. El mitjà emprat pel personal haurà de tenir instal·lat i permanentment actualitzat un 
programari d’antivirus, una eina de neteja de codi maliciós i una política activa de 
pegats.  
 

10. Els navegadors web dels mitjans hauran d’estar actualitzats i configurats amb la 
darrera versió i pegats de programari sempre que sigui possible. 
 

11. El personal haurà de fer ús dels espais i eines corporatives per a les funcions 
d’emmagatzematge, col·laboració i treball en equip, entre d’altres. 
 

12. El personal només podrà emmagatzemar en el mitjà els arxius i fitxers que provinguin 
de la rèplica o sincronització de la informació desada en els serveis corporatius, ja que 
de forma general no es realitzen còpies de seguretat dels dispositius i no es pot garantir 
la seva disponibilitat. 
 

13. El personal només podrà fer ús de dispositius d’emmagatzematge externs en casos 
excepcionals on es preveu que no es pugui utilitzar l’equipament propi o bé accedir als 
espais o serveis corporatius. Aquest ús estarà subjecte a que el dispositiu tingui 
mesures actives de ciberseguretat, per exemple, el xifrat, i  sempre que no suposi una 
amenaça o un risc per les eines, les aplicacions o els serveis.  
 

14. El personal notificarà qualsevol incident de ciberseguretat al Servei d’Atenció a l’Usuari 
– sau.tic@gencat.cat i seguirà les instruccions del Catalonia-CERT de l’Agència de 
Ciberseguretat de Catalunya, entre les que es podrien contemplar el bloqueig o 
desconnexió de la xarxa del dispositiu. 

 
 

En qualsevol cas, per disposar d’una informació més detallada de les normes i de les 
instruccions de com implementar-les clicar el següent enllaç: 

https://ciberseguretat.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Normes-de-ciberseguretat-per-a-la-
prestacio-de-serveis-en-la-modalitat-de-teletreball 

 

 


