
 

 

 

 
 
 
 

PROCEDIMENT PER A  L’ESBORRAMENT I LA DESTRUCCIÓ DE SUPORTS 
D’EMMAGATZEMATGE D’INFORMACIÓ 

 

Versió 1 

 

1. Objecte 

L'objecte d’aquest document és la definició del procediment per a la neteja de metadades. 

Quan usem Internet, es publiquen i comparteixen tot tipus de fitxers. Aquests fitxers poden 
contenir informació privada o confidencial en forma de metadades. Aparentment no són 
visibles, però és fàcil accedir-hi i proporcionen informació de gran interès que podria ser usada 
amb finalitats malicioses. 

 

2. Àmbit d'aplicació 

Aquest procediment és aplicable a tot l'àmbit d'actuació de la Universitat d'Alacant, i els seus 
continguts provenen 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 que, de manera 
permanent o eventual, preste els serveis en la Universitat d'Alacant, incloent-hi el personal de 
proveïdors externs quan siguen usuaris dels Sistemes d'Informació de la Universitat d’Alacant.  

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 algun tipus de vinculació amb la Universitat i que utilitze 
o tinga accés als Sistemes d'Informació d’aquesta.  

 

3. Vigència 

Aquest procediment ha sigut aprovat per la Comissió TI de la Universitat d'Alacant, que 
estableix, d'aquesta manera, les directrius generals per a l'ús adequat dels recursos de 
tractament d'informació que la Universitat d’Alacant posa a la disposició dels seus usuaris per a 
l'exercici de les seues funcions i que, correlativament, assumeixen les obligacions descrites i es 
comprometen a complir el que disposen els epígrafs següents.  



Qualsevol modificació posterior entrarà en vigor immediatament després de ser publicada per 
la Universitat d'Alacant.  

Les versions anteriors que hagen pogut distribuir-se constitueixen esborranys que s'han 
desenvolupat temporalment, per la qual cosa la vigència d’aquests queda anul·lada per l'última 
versió d'aquest procediment. 

 

4. Revisió i avaluació 

La gestió d'aquest Procediment correspon al responsable de Seguretat, que és competent per 
a:  

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

-Revisar-lo, si escau, per a actualitzar-ne el contingut o quan es complisquen els terminis màxims 
establits per a la revisió.  

- Verificar l’efectivitat del procediment.  

Anualment (o amb menor periodicitat, si hi ha circumstàncies que així ho aconsellen), el 
responsable de Seguretat revisarà aquest Procediment, que se sotmetrà, en cas que hi haja 
modificacions, a l'aprovació de la Comissió TI de la Universitat d'Alacant.  

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 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.  

 

5. Procediment d'esborrament i destrucció 

5.1 Definicions 

A l'efecte d'aquest procediment, s’utilitza el terme esborrament com el procediment 
d'eliminació de les dades d'un suport de manera que es permeta reutilitzar aquests suports, i el 
terme destrucció com el procés d'inutilització física de suports d'emmagatzematge que 
continguen dades electròniques. 

Es poden distingir tres tipus genèrics de suports d'emmagatzematge lligats a tres tecnologies 
diferents: 

• Suports magnètics.  

• Suports òptics, per exemple, CD/DVD. 

• Suports basats en memòries d'estat sòlid: SSD. 



Les tècniques específiques d'esborrament segur són: 

• La sobreescriptura: consisteix a reemplaçar les dades emmagatzemades per un patró 
binari d'informació sense sentit. L'eficàcia d'aquest mètode depèn del nombre de cicles de 
sobreescriptura. Hi ha procediments avançats que permeten saber, amb bastant precisió, la 
informació que hi havia originalment, per això la informació que s'ha de sobreescriure ha de 
generar tal desordre en el suport magnètic que la recuperació de les dades originals siga 
pràcticament impossible. No es pot utilitzar en suports danyats ni en els que no siguen 
regravables. 

• L'esborrament criptogràfic: consisteix en el xifratge de la informació emmagatzemada 
en el suport utilitzant un algorisme de xifratge de clau privada, amb una longitud de clau 
suficient perquè el desxifratge de la informació siga tècnicament inviable amb les eines 
informàtiques disponibles en el moment. Seguidament, la clau de xifratge s'elimina amb alguna 
de les tècniques d'esborrament segur anteriors. Aquesta tècnica es pot utilitzar en qualsevol 
tipus de suport, encara que està especialment recomanada per a les memòries d'estat sòlid.  

• La destrucció física. 

5.2 Mètodes d'esborrament o destrucció aplicables en cada tipus de suport 

El quadre següent resumeix els mètodes d'esborrament o destrucció aplicables en cada tipus de 
suport: 

 Magnètic Òptic SSD 

Sobreescriptura √  √ 

Esborrament 
criptogràfic 

√  √ 

Destrucció física √ √ √ 

 

  

5.3 Esborrament segur 

S'utilitzarà un programari que faça la sobreescriptura de la informació amb protocols que facen 
impossible reconstruir-la (mitjançant una sèrie consecutiva de sobreescriptures). 

Es recomana utilitzar com a mínim tres passades d'escriptura (DOD 5220.22-M(e). 

5.4 Esborrament criptogràfic 

Es xifrarà la informació amb criptografia forta i posteriorment es destruirà la clau d'encriptació 
utilitzada. La clau d'encriptació serà prou forta per a impedir una desencriptació mitjançant un 
atac de força bruta. 



5.5 Destrucció física 

Es faran tres forats que perforen les superfícies on s'emmagatzema la informació. 

En cas de dispositius òptics, es destruiran per desintegració utilitzant una destructora de 
documents apropiada per a la destrucció d'aquests suports. 

5.6 Mitjans per a l'esborrament o destrucció 

El programari per a l'esborrament segur i esborrament criptogràfic està disponible en la pàgina 
web del Servei d'Informàtica. 

Per a la destrucció física de suports magnètics és necessari seguir el procediment de medi 
ambient PM-10 gestió / retirada d'equips informàtics ja utilitzats. 

 

6. Referències 

Recomendaciones para el borrado lógico de documentación electrónica y destrucción física de 
soportes informáticos de la Administración General del Estado. Subgrup de treball de documents 
electrònics grup de treball de valoració de sèries i funcions comunes de la AGE. Comissió 
superior qualificadora de documents administratius. Document aprovat pel Ple de la Comissió 
Superior Qualificadora de Documents Administratius de 13 de desembre de 2017. 

NIST Special Publication 800-88 Revision 1. Guidelines for Media Sanitizacion. Richard Kissel, 
Andrew Regenscheis, Matthew Scholl, Kevin Stine. 

 


