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Procediment d'accés local i remot 

 

1. Objecte 

  
L'objecte d’aquest document és establir les directrius per a regular  l'accés local i l'accés remot 

als sistemes d'informació de la Universitat d'Alacant.  

 

2. Àmbit d'aplicació 

 
Aquest procediment és aplicable a tot l'àmbit d'actuació de la Universitat d'Alacant, i els seus 

continguts s’emmarquen de les directrius de caràcter més general definides en la Política de seguretat de 
la informació i en les normes de seguretat d'aquesta.  

Aquest procediment és aplicable i de compliment obligat per a tot el personal de la Universitat 
d'Alacant que haja d'accedir als sistemes descrits en aquest document.  

En l'àmbit d’aquest procediment, s'entén per usuari qualsevol empleat públic pertanyent o aliè 
a la Universitat d'Alacant, així com personal d'organitzacions privades externes, entitats col·laboradores 
o qualsevol altre amb alguna mena de vinculació amb la Universitat i que utilitze o tinga accés als sistemes 
d'informació d'aquesta.  
 
 
3. Revisió i avaluació 
 

La gestió d'aquest procediment correspon al director del Servei d'Informàtica, que és competent 
per a:  

- Interpretar els dubtes que puguen sorgir a l’hora d’aplicar-lo.  

-Procedir a la seua revisió quan siga necessari per a actualitzar el seu contingut o quan es 
complisquen els terminis màxims establits per a això.  

- Verificar la seua efectivitat.  

Anualment (o amb menor periodicitat, si hi ha circumstàncies que així ho aconsellen), el Comitè 
de Seguretat TI revisarà aquest procediment.  

La revisió s'orientarà tant a la identificació d'oportunitats de millora en la gestió de la seguretat 
de la informació, com a l'adaptació als canvis que hi haja hagut en el marc legal, infraestructura 
tecnològica, organització general, etc.  

Serà el responsable de Seguretat la persona encarregada de la custòdia i divulgació de la versió 
aprovada d'aquest document. 
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4. Procediment 

4.1 Identitat de l'usuari  

Cada usuari tindrà un codi personalitzat per a accedir al sistema i cada codi d'usuari identificarà 
un usuari i no un grup.  L'assignació d'usuaris i la gestió de privilegis és objecte d'un procediment específic. 

Els administradors del sistema hauran d'establir procediments prou flexibles i eficaços per a 
poder atorgar accés a qualsevol usuari autoritzat en un temps raonable, per a evitar haver d'utilitzar un 
codi d'usuari aliè en cas d'absència o substitució. 

No es reutilitzaran o reassignaran codis d'usuari.  

És responsabilitat de cada responsable d'unitat comunicar las baixes, trasllats i canvis de funció 
o de perfil al responsable de cada aplicació implicada en aquest canvi perquè adeqüe els permisos 
corresponents o la baixa si fora pertinent. 

 

4.2 Accés local 

Es considera accés local el que es fa des de llocs de treball dins de les instal·lacions de 
l'organització a través de les xarxes corporatives de la Universitat (cablada o sense fil). S’han d’aplicar 
aquestes mesures: 

- La configuració dels sistemes d'informació ha de prevenir la revelació d'informació sobre els 
servidors o serveis quan encara no s'hi ha accedit. 

- La informació revelada a qui intenta accedir als serveis ha de ser la mínima imprescindible: els 
diàlegs d'accés proporcionaran només la informació indispensable. 

- Es configuraran degudament els missatges d'error de les aplicacions per a limitar la informació 
que s'ofereix a l'usuari sobre el servei prestat. 

- Sempre que siga possible, el nombre d'intents d'accés permesos als sistemes d'informació serà 
limitat i es bloquejarà l'oportunitat d'accés quan hi haja un cert nombre de fallades consecutives. 

- Es registraran els accessos correctes i els fallits. 
- Sempre que siga possible, s'informarà l'usuari de l'últim accés fet amb la seua identitat. 
- Sempre que siga possible, el sistema informarà l'usuari de les seues obligacions immediatament 

després d'obtenir l'accés. 

 

4.3 Accés remot 

Es considera accés remot el que es fa des de fora de les instal·lacions de l'organització, a través 
de xarxes de tercers. L'accés des de fora de les instal·lacions de la Universitat comporta el risc de treballar 
en entorns d'accés desprotegits, això és, sense les barreres de seguretat físiques i lògiques implementades 
en la xarxa local de la Universitat. Fora d'aquest perímetre de seguretat augmenten les vulnerabilitats i la 
probabilitat de materialització de les amenaces, per la qual cosa es fa necessari adoptar mesures de 
seguretat addicionals que asseguren la confidencialitat, autenticitat i integritat de la informació. 

Addicionalment a les mesures de seguretat aplicables en l'accés local, s’han d'aplicar aquestes 
mesures: 

- Ús de xarxes privades virtuals (VPN) tenint en compte aquestes consideracions: 
o La VPN es facilita per a un ús personal, no ha de ser compartida. 
o S’ha de tancar sempre la sessió en acabar el treball. 
o S’ha de bloquejar sempre la sessió, davant qualsevol absència temporal, encara que siga 

per poc espai de temps. 
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- Quan la connexió des de l'exterior es faça amb equips portàtils corporatius, l'usuari tindrà en 
compte: 

o Que aquests equips són per a ús exclusiu del treballador i només seran utilitzats per a 
finalitats professionals. No han de prestar-se a tercers excepte autorització expressa 
que inclourà, en tot cas, la definició de les condicions d'ús. 

o Que és necessari aplicar les recomanacions exposades en el document “Protecció del 
lloc de treball informàtic”. 

- Si la connexió es fa  des d'equips de treball personals no corporatius, els usuaris han de 
considerar: 

o Que els equips estiguen configurats amb els requisits de programari necessari que 
permeten treballar en els mateixos entorns i versions que requereixen els sistemes 
d'informació de la universitat. 

o En qualsevol cas, els equips des dels quals es fa  la connexió remota han de disposar 
d’aquestes mesures de seguretat, estiguen o no sota la responsabilitat del SI. 

 Antivirus instal·lat i actualitzat. 
 Tallafocs activat. 
 Versió del sistema operatiu actualitzada amb els últims pedaços de seguretat. 
 Còpies de seguretat periòdiques de la informació continguda en els equips. És 

necessari adoptar les mesures adequades per a la protecció d'aquestes còpies. 
- Quan l'accés remot als serveis d'informació es faça per web, s'aplicaran aquestes mesures de 

seguretat: 
o Els navegadors utilitzats han d'estar adequats a les versions oficials que permeten l'ús 

dels sistemes d'informació de la universitat, així com tenir els pedaços de seguretat 
corresponents instal·lats i configurats. 

o Una vegada finalitzada la sessió web, és obligatòria la desconnexió amb el servidor 
mitjançant un procés que elimine la possibilitat de reutilització de la sessió tancada. 

o Desactivar les característiques de recordar contrasenyes en el navegador. 
o Activar l'opció d'esborrament automàtic al tancament del navegador de la informació 

sensible registrada per aquest: històric de navegació, descàrregues, formularis, 
memòria cau, galetes, contrasenyes, sessions autenticades, etc. 

o No instal·lar add-ons (extensions) per al navegador que puguen alterar el funcionament 
normal de les aplicacions. 

 

4.4 Responsabilitats 

Totes les persones que utilitzen els sistemes d'informació de la Universitat d'Alacant han de 
conèixer aquest procediment i complir les directrius que s’hi enumeren.  

 

5. Procediments i normatives relacionats 

Política de seguretat de la informació. 

Normativa reguladora dels drets i obligacions de les persones usuàries de serveis i recursos 
informàtics de la Universitat d'Alacant. 

Condicions d'ús dels recursos informàtics i de comunicacions de la Universitat d'Alacant. 

Condicions d'ús del correu electrònic. 

Normativa de la Universitat d'Alacant per a la creació i ús de contrasenyes. 

Protecció del lloc de treball informàtic. 


