
 

INSTRUCCIÓ DEL RECTOR NÚM. 1/2020, DE 26 DE MARÇ DEL 2020, PER GARANTIR 
LA CONFIDENCIALITAT I LA SEGURETAT EN L’ACCÉS A LA INFORMACIÓ EN EL 
TREBALL NO PRESENCIAL  
 
 
Ateses les recomanacions rebudes per part de la Comissió Tècnica de Gestió de la 
Informació, us recordem que quan es treballi fora de l’entorn laboral habitual heu d’actuar 
amb la màxima diligència per garantir la confidencialitat i la integritat de la informació i de 
les dades. En l’accés i ús, des de fora de la xarxa corporativa, a les plataformes i eines (a 
https://lameva.udg.edu/ca-es/, a l’escriptori remot, a l’equip del lloc de treball, directament 
als sistemes d’informació, etc.), cal 
 
1. Respectar les instruccions sobre la utilització dels equips i sistemes. Complir la normativa 
de seguretat. Mantenir el secret professional. No difondre la informació ni les dades, ni 
comunicar-les a cap persona excepte en els casos previstos legalment i/o quan sigui 
necessari per al compliment de les funcions pròpies del lloc de treball. Mantenir la 
confidencialitat dels identificadors personals.  
 
2. Com a criteri general, treballar accedint remotament als sistemes de la Universitat 
(escriptori remot, programes ubicats en els servidors d’aplicacions, correu...) i evitar 
treballar “localment”. Cal utilitzar els espais d’emmagatzemament dels serveis OneDrive o 
Teams, de l’entorn de treball Office365 habilitat per a tot el PAS i PDI, i desar els fitxers 
(documents) en els sistemes corporatius, quan sigui possible i en qualsevol cas en acabar 
la sessió de treball.  
 
3. Actuar amb diligència en la utilització dels ordinadors o altres dispositius per evitar que 
altres persones no autoritzades puguin accedir, visualitzar, modificar, copiar o efectuar 
qualsevol altre tractament de la informació o de les dades. No deixar oberta la sessió de 
treball i evitar l’accés a la informació, dades o recursos corporatius per part de persones no 
autoritzades. No emmagatzemar contrasenyes als navegadors.  
 
4. No utilitzar sistemes d’enviament de fitxers que no hagin estat habilitats, autoritzats o 
contractats per la Universitat (correu institucional per a fitxers petits i 
https://comparteix.udg.edu/ per a fitxers de mida gran), i sempre adoptant les mesures de 
seguretat que permetin complir amb la legislació en matèria de protecció de dades de 
caràcter personal. 
 
5. Evitar la impressió de documents. En el cas que sigui necessari imprimir-ne, aplicar 
mesures de custòdia i eliminació segura. 
 
6. No emmagatzemar informació personal en aquells dispositius o equips facilitats per la 
Universitat.  
 
7. Procurar utilitzar connexions segures. 
 
8. Mantenir actualitzat el programar i fer ús de les aplicacions recomanades per la UdG. 
 

https://lameva.udg.edu/ca-es/
https://comparteix.udg.edu/


 

9. Notificar immediatament qualsevol incidència, error o fet fortuït que hagi afectat o pogut 
afectar la custòdia, la confidencialitat i la integritat de la informació i les dades, o que hagi 
suposat o pogut suposar l’incompliment de les pautes que figuren en aquest document. A 
aquest efectes s’utilitzarà el canal d’incidències del portal +TIC ( 
https://universitatdegirona.service-now.com/sp) tot marcant que són incidències de 
seguretat. 
 
Consulteu també les recomanacions sobre seguretat en el teletreball del Consorci AOC.  
 
Girona, 26 de març de 2020 
 
 
 
 
 
El rector 
Joaquim Salvi Mas 
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https://www.aoc.cat/2020/1000269154/guia-rapida-per-a-teletreballar-amb-seguretat-2/
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