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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 per a la neteja de metadades 

5.1 Definicions 

La Societat Espanyola de Documentació i Informació Científica (SEDIC), defineix metadada com 
a “tota aquella informació descriptiva sobre el context, qualitat, condició o característiques d'un 
recurs o objecte d'informació que té la finalitat de facilitar-ne la recuperació, autenticació, 
avaluació, preservació o interoperabilitat”.  

En el cas de fotografies digitals, per exemple, la càmera, alhora que captura les imatges, pot anar 
guardant en forma de metadades, informació de com va ser presa la fotografia:  data, hora, 
diafragma, velocitat, ús de flaix, manera de captura o localització.  

En el cas de documents ofimàtics, les metadades poden emmagatzemar informació de qui els 
va crear, qui els va modificar, qui va fer l'últim accés al document i les dates corresponents, 
temps que ha tardat a editar-se el document, dispositiu o programari utilitzat per a la creació 
del document, o companyia i departament al qual pertany. 



 

5.2 Mesures de protecció 

La principal mesura de protecció per a evitar que es publiquen en Internet documents o s'envien 
per correu electrònic fitxers amb metadades que no volen fer-se públiques, és netejar-les abans 
de publicar o enviar els fitxers. 

En el procés de neteja de documents, es retirarà d'aquests tota la informació addicional 
continguda en camps ocults, metadades, comentaris o revisions anteriors, excepte quan aquesta 
informació siga pertinent per al receptor del document. Aquesta mesura és especialment 
rellevant quan el document es difon àmpliament, com ocorre quan s'ofereix al públic en un 
servidor web o un altre tipus de repositori d'informació. 

Un conjunt de bones pràctiques seria: 

• Guardar l'arxiu en un format que no emmagatzeme metadades, o les tinga molt limitades. 
Per exemple, en lloc de compartir un document de Word, convertir-ho en un arxiu amb 
format pdf, .rtf o .txt després de netejar les metadades. Per a imatges, en comptes d'usar 
imatges JPEG, usar el format PNG. 

• Executar un netejador de metadades, com l'Inspector de Documents de Microsoft Office, o 
eines de programari especials per a identificar i eliminar les metadades. 

• Revisar les preferències o configuracions per a qualsevol aplicació o dispositiu que s'utilitze. 
Es pot limitar la quantitat de metadades que s'emmagatzemen canviant les opcions de 
configuració per defecte. Per exemple, deshabilitant el rastreig de geolocalització de la 
càmera del mòbil. 

 

6. Referències 

Guía de seguridad de las TIC (CCN-STIC-835): BORRADO DE METADATOS. 

¿Qué información contienen nuestros ficheros? 24 setembre 2012, Blog del Servei d’Informàtica 
de la Universitat d’Alacant. https://blogs.ua.es/si/2012/09/24/que-informacion-contienen-
nuestros-ficheros/ 

 


