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Condicions d'ús de la Sala de Servidors Externs del Servei d'Informàtica 

 

1. INTRODUCCIÓ 

La sala de servidors externs del Servei d'Informàtica forma part d'un servei que s'ofereix a les 

unitats de la UA que necessiten disposar d'un lloc físic en el qual situar els servidors 

informàtics que reunisquen determinats requisits. 

 

2. OBJECTIU 

L'objectiu del present document és regular l'ús de la sala de servidors externs 

 

3. FACILITATS DE LA SALA DE SERVIDORS EXTERNS 

El Servei d'Informàtica ofereix espai físic per a la instal·lació de servidors en rack. Aquest espai 

està mantingut pel que fa a corrent elèctric per un SAI, amb el suport d’un grup electrogen, 

climatitzat i dotat de xarxa de dades. S'ofereix la possibilitat de connectar les màquines a dos 

circuits de corrent diferents, de manera que, davant una eventual caiguda d'una de les fonts, 

els equips podrien continuar funcionant. 

 

4. CONDICIONS D'ÚS 

4.1. Per a poder fer ús d'aquest servei, el responsable de la unitat haurà d'omplir una sol·licitud 

en la qual es recull informació sobre el servidor, l'objectiu que pretén complir i del seu 

responsable tècnic. En aquesta sol·licitud vindran arreplegats els ports TCP i UDP que el 

servidor ha de tenir oberts i des de quines adreces IP hauran de ser visibles. Qualsevol 

modificació de les dades recollides en la sol·licitud, com ara nous ports oberts o canvi de la 

persona encarregada del manteniment del servidor, haurà de ser notificat per escrit a la unitat 

de Xarxes del Servei d'Informàtica. El vicerectorat amb competències TI analitzarà la sol·licitud 

i autoritzarà o no la utilització d'aquest servei. 

4.2. Els servidors susceptibles de ser allotjats en la sala de servidors externs han de poder-se 

muntar en rack i tenir un màxim d'una U (unitat rack) d'altura. En cas que siga necessari 

allotjar servidors de més altura s'haurà de justificar i s'autoritzarà o no una vegada estudiada 

aquesta justificació. 

4.3. L'accés a la sala de servidors externs és gestionada pel Control de Seguretat de la UA. Els 

usuaris que necessiten accedir-hi se n’hauran d'informar al Servei d'Informàtica que, en cas de 

considerar-ho convenient, transmetrà la sol·licitud al Control de Seguretat de la UA. 

4.4. Els equips instal·lats en la sala de servidors externs hauran d'estar actualitzats pel que fa a 

sistema operatiu, aplicacions, antivirus, sistemes anti intrusió, etc. Serà responsabilitat del 

sol·licitant l'administració i el manteniment del servidor. 

4.5. Els administradors i responsables dels servidors allotjats en la sala de servidors externs 

vetlaran perquè els seus servidors no siguen una amenaça per a la resta de servidors, la 
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comunitat universitària i Internet. Hauran d'acollir-se a la normativa vigent i respondran pels 

perjudicis que les màquines que tenen a càrrec seu puguen ocasionar. 

4.6. El Servei d'Informàtica intentarà pal·liar tan prompte com siga possible en horari labora, 

una vegada haja sigut informat, els possibles problemes que es puguen poduir deguts a 

fallades elèctriques, de climatització, o qualsevol altra circumstància accidental. 

4.7. El Servei d'Informàtica es reserva el dret de desconnectar de la xarxa o del corrent elèctric 

qualsevol equip que considere que puga estar causant problemes. 

5. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT 

5.1. Dades: El Servei d'Informàtica no és responsable de les dades contingudes en els servidors 

situats a la sala de servidors externs ni de la seua integritat, exactitud o pèrdua total o parcial. 

5.2. El responsable del servidor es compromet a actuar amb diligència per a evitar l'existència 

en el servidor de continguts il·lícits, que promoguen activitats il·lícites i, en general, 

susceptibles d'atemptar contra els principis de llibertat i de dignitat humana o vulneren els 

valors i drets reconeguts per la Constitució espanyola i per la Declaració Universal dels Drets 

Humans, i en cas que tinga coneixement efectiu de l'existència d'aquests continguts, impedir 

que s’hi puga accedir. 

5.3. Virus: el Servei d'Informàtica no accepta cap responsabilitat pels possibles danys causats 

per virus informàtics. 

5.4. Disfuncions tècniques: el Servei d'Informàtica queda eximit de qualsevol responsabilitat 

sobre els fets que provoquen danys, fins i tot físics (maquinari) o el mal funcionament dels 

servidors situats a la sala de servidors externs o de qualsevol dels seus serveis i que tinguen 

l’origen en una caiguda o mal funcionament de la xarxa elèctrica, xarxa de dades, climatització, 

circumstància accidental, força major, treballs necessaris de manteniment o qualsevol altra 

causa. 

5.5. Espai físic compartit: atès que la sala de servidors externs és una zona comuna a la qual 

accedeix personal aliè al Servei d'Informàtica, aquest servei no es responsabilitza de les 

incidències o danys que puguen patir les màquines situades en aquesta sala deguts a les 

actuacions, intencionades o no, que algun dels usuaris hi puga fer. 


