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ALERTA! El dia 16 de febrer de 2016, va aparèixer una nova amenaça molt perillosa a la xarxa que pretén, 

mitjançant la instal·lació d'un troià en els ordinadors, encriptar tots els arxius que troba.   

Què es un Ransomware? 

El Ransomware, és un software maliciós que en 

infectar el nostre equip li dóna al ciberdelinqüent la 

capacitat de bloquejar el PC, des d'una ubicació 

remota i encriptar els nostres arxius traient-nos el 

control de tota la informació i dades 

emmagatzemades. 

Com actua el Ransomware? 

Es camufla dins d'un altre arxiu o programa 

desitjable per a l'usuari que convidi a fer click : 

arxius adjunts en correus electrònics, vídeos de 

pàgines de dubtós origen o fins i tot en actualitzacions 

de sistemes i programes en principi fiables com 

Windows o Adobe Flash. 

Una vegada que ha penetrat en l'ordinador, el 

malware s'activa i provoca el bloqueig de tot el 

sistema operatiu. Per desbloquejar-ho el virus, llança 

una finestra emergent amb el missatge d'advertiment 

amb l'amenaça, en la qual ens demana el pagament 

d'un “rescat” que s'ha de pagar per recuperar tota 

la informació. 

Ransomware “Locky” 

El dia 16 de febrer de 2016, va aparèixer aquesta 

nova amenaça, que pretén mitjançant la instal·lació 

d'un troià en els ordinadors, encriptar tots els arxius 

que troba tipus XLS, XLSX, DOC, DOCX, PDF i altres 

formats, de manera que l'única forma de recuperar-

los, sigui mitjançant el pagament d'un rescat per una 

“suposada” clau desencriptació. 

Aquesta amenaça s'ha denominat “Locky”, per la 

signatura que apareix en el missatge que deixa a les 

carpetes que ha aconseguit encriptar i a on afirma 

que l'única forma de rescatar els arxius, és mitjançant 

previ pagament. 

El pagament en alguns dels casos, es tracta del 

pagament d'uns 300 USD abans de 3-4 dies; 

pagament a realitzar en Bitcoins per evitar el 

seguiment dels diners a un compte determinat. 

Què es Bitcoins? 

Bitcoins és una moneda com l'euro o el dòlar que 

serveix per intercanviar béns i serveis. No obstant 

això, a diferència d'altres monedes, Bitcoins és 

una divisa electrònica que presenta noves 

característiques. 

Com evitar el Ransomware? 

 Mantenir el nostre sistema operatiu actualitzat per evitar fallades de seguretat 
 

 Tenir instal·lat un bon producte antivirus i mantenir-ho sempre actualitzat. 
 

 No obrir correus electrònics o arxius amb remitents desconeguts. 
 

 Evitar navegar per pàgines no segures o amb contingut no verificat. 

 


