
 

 

 
 

 

PROTECCIÓ DEL LLOC DE TREBALL INFORMÀTIC 
 

Versió 1 

1. Objecte 

L'objecte d’aquest document és enumerar una sèrie de recomanacions que 
permetran utilitzar els equips informàtics personals amb major seguretat. 

Els ordinadors personals utilitzats com a llocs de treball són administrats 
directament pels usuaris responsables d’aquests. Aquests equips poden contenir informació 
corporativa i accedir, en alguns casos, als sistemes d'informació corporatius: per tant, 
hauran d’estar subjectes a estrictes controls de seguretat i comptar amb les mesures de 
protecció descrites en aquest document. 

La Universitat d'Alacant facilita als usuaris que ho necessiten els equips informàtics 
i dispositius de comunicacions, tant fixos com mòbils, necessaris per al desenvolupament de 
l’activitat professional. Així doncs, les dades, dispositius, programes i serveis informàtics que 
la Universitat d'Alacant posa a la disposició dels usuaris han d'utilitzar-se per al 
desenvolupament de les funcions encomanades, és a dir, per a finalitats professionals.  

En general, l'ordinador personal serà el recurs informàtic que permetrà l'accés dels 
usuaris als sistemes d'informació i serveis informàtics de la Universitat d'Alacant, i 
constitueixen un element molt important en la cadena de seguretat dels sistemes 
d'informació, raó per la qual és necessari adoptar una sèrie de precaucions i establir normes 
per a utilitzar-los adequadament.  

 

2. Àmbit d'aplicació 

Aquestes recomanacions són aplicables 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.  

 

3. Revisió i avaluació 

La gestió d'aquestes recomanacions correspon a  la Comissió TI, que és competent 
per a:  

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

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

- Verificar-ne l’efectivitat.  

Anualment (o amb menor periodicitat, si hi ha circumstàncies que així ho 
aconsellen), la Comissió TI revisarà aquestes recomanacions.  



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.  

 

4. Protecció del lloc de treball informàtic 

4.1 Responsabilitats 

 L'usuari és responsable de mantenir els elements de seguretat operatius, les 
aplicacions instal·lades en l'equip i l'estat i ús d’aquest. 

 La salvaguarda i confidencialitat de les dades de l'ordinador corporatiu són 
responsabilitat de l'usuari. 

 Els ordinadors personals han d'utilitzar-se únicament per a finalitats 
institucionals. 

 Els usuaris hauran de facilitar al personal de suport tècnic l'accés als seus 
equips per a labors de reparació, instal·lació o manteniment. Aquest accés es limitarà 
únicament a les accions necessàries per al manteniment o la resolució de problemes que 
pogueren trobar-se en l'ús dels recursos informàtics i de comunicacions, i acabarà quan es 
complete el manteniment o quan s’hagen resolt els problemes. 

 Els ordinadors personals de l'organització hauran de mantenir actualitzats 
els pedaços de seguretat de tots els programes que tinguen instal·lats. S'haurà de prestar 
especial atenció a l’actualització, configuració i funcionament correctes dels programes 
antivirus i tallafocs. 

 L'usuari ha de ser conscient de les amenaces provocades per malware. Molts 
virus i troians requereixen la participació dels usuaris per a propagar-se, ja siga a través de 
disquets, CD/DVD, memòries USB, missatges de correu electrònic o instal·lació de 
programes descarregats des d'Internet. És imprescindible, per tant, vigilar l'ús responsable 
els equips per a reduir aquest risc. 

 L'usuari serà responsable de tota la informació que extraga fora de 
l'organització a través de dispositius com ara memòries USB, CD, DVD... És imprescindible 
un ús responsable dels mateixos, especialment quan es tracte informació sensible, 
confidencial o protegida. 

 

4.2 Emmagatzematge d'informació 

 Amb caràcter general, la informació emmagatzemada de forma local en els 
ordinadors personals dels usuaris (disc dur local, per exemple) no serà objecte de 
salvaguarda mitjançant cap procediment corporatiu de còpia de seguretat. Per tant, quan 
aquest emmagatzematge estiga autoritzat en les normes internes corresponents, es 
recomana als usuaris la realització periòdica de còpies de seguretat, especialment de la 
informació important per al desenvolupament de la seua activitat professional. 

 La Universitat pot posar a la disposició de certs usuaris unitats de xarxa 
compartides per a contenir les salvaguardades periòdiques de les seues unitats locals. Ha 
de tenir-se en compte que aquestes unitats corporatives són un recurs limitat i compartit 



per tots els usuaris, per la qual cosa només haurà de salvaguardar-se la informació que es 
considere estrictament necessària. 

 No està permès emmagatzemar informació privada, de qualsevol naturalesa, 
en els recursos d'emmagatzematge compartits. 

 

4.3 Bones pràctiques 

 Establiu una contrasenya d'inici de sessió. La contrasenya ha de ser robusta. No 
guardeu les contrasenyes en un lloc accessible. 

 Eviteu que l'equip continga claus d'accés emmagatzemades capaces d'habilitar 
l'accés a les aplicacions corporatives. 

 Si l'ordinador conté informació dels sistemes corporatius, dades personals o 
informació confidencial, xifreu els fitxers que la contenen. No oblideu fer 
procediments d'esborrament segur per a eliminar la informació sense xifrar. 

 Valoreu la conveniència d'utilitzar sistemes de fitxers xifrats. 
 Instal·leu i mantingueu actualitzat l'antivirus corporatiu. 
 No instal·leu programari descarregat de repositoris no oficials. 
 No utilitzeu programari que no disposeu de la llicència corresponent o la 

utilització de la qual no siga conforme amb la legislació vigent en matèria de 
propietat intel·lectual. 

 Configureu el bloqueig del sistema operatiu de manera automàtica, perquè 
s'active quan transcórrega un període d'inactivitat en l'ordinador (15 minuts). 

 Activeu manualment el bloqueig del sistema operatiu si us absenteu del lloc de 
treball. 

 

4.4 Bones pràctiques addicionals per a equips portàtils 

 Per a evitar robatoris,  considereu aquestes mesures no tècniques:  

 Trieu un maletí de transport discret. 
 Manteniu el portàtil a l'abast de la mà. 
 Etiqueteu el portàtil i tots els accessoris. 
 Utilitzeu cables de seguretat Kesington quan mantingueu l'equip en una ubicació 

durant un període llarg de temps. 
 Activeu o instal·leu un sistema de protecció perimetral (tallafocs/firewall) en 

l'equip que faça més difícil veure’l des de fora. 
 La sostració d'aquests equips s'ha de posar immediatament en coneixement de 

la Universitat perquè s’adopten les mesures que corresponguen i a l'efecte de 
baixa en l'inventari. 

 

4.5 Ús eficient d'equips i recursos informàtics 

 Apagueu el PC (i la impressora local, si escau) en acabar la jornada laboral. 
Aquesta mesura obeeix tant a raons de seguretat com d'eficiència energètica. 

 Imprimiu únicament aquells documents que siguen estrictament necessaris. La 
impressió es farà, preferiblement, a doble cara i evitant, sempre que siga 
possible, la impressió en color. 



 Ja que els recursos d'emmagatzematge en xarxa són limitats i compartits entre 
tots els usuaris, cal fer-ne un ús responsable i emmagatzemar únicament la 
informació que siga estrictament necessària. 


