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1. Prescripcions tècniques particulars
1.1 Abast i objecte del contracte
L’objecte d’aquesta contractació és la prestació dels serveis de desenvolupaments correctius, evolutius
i noves funcionalitats del servei de Govern Obert (seu, transparència i dades obertes), incloent totes les
tasques necessàries d’anàlisi, disseny, desenvolupament i control de qualitat.
S’inclou dins l’abast totes les tasques necessàries d’anàlisi, disseny tècnic, desenvolupament i control
de qualitat (incloent els tests unitaris, tests d’integració, així com les proves de càrrega i estrès en els
diferents entorns).
Oferir suport tècnic especialitzat pel que fa a la detecció, diagnòstic i resolució de les incidències
tècniques derivades de l’ús del servei de Govern Obert.
L’objecte d’aquest plec de prescripcions tècniques és doncs definir el conjunt de requeriments
necessaris per oferir els serveis anteriors, d’acord a la metodologia de treball que es descriu a l’annex
2.

1.2 Objectius
Els objectius del projecte són:
-

Realització de tasques de desenvolupament d’un nou conjunt de funcionalitats i mòduls per al
servei de Govern Obert.

-

Realització del manteniment correctiu dels servei de Govern Obert.

-

Oferir suport tècnic especialitzat pel que fa a la detecció, diagnòstic i resolució de les incidències tècniques derivades de l’ús del serveis de Govern Obert.

1.3 Situació actual del projecte
1.3.1

Antecedents

La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i la
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern,
estableixen un règim jurídic específic per a la transparència en l'activitat pública de les Administracions
Públiques.
Des del passat 1 de gener de 2016 està en vigor la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, en tot allò que fa referència a l’àmbit de la publicitat activa
de les administracions locals, constituint una fita molt rellevant dins dels procés de regeneració i
aprofundiment de la democràcia impulsat per totes les administracions públiques catalanes.
A l’empara del Conveni Marc per col·laborar en matèria de transparència, accés a la informació pública
i bon govern, signat el passat 2 de juny de 2015 per la Generalitat, les Diputacions, el Consorci
Administració Oberta de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de
Catalunya; el Consorci AOC té l’encàrrec d’oferir a les administracions locals catalanes una sèrie de
recursos per al compliment d’aquesta Llei.
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Entre aquestes tasques, destaca la d’oferir una solució comú d’Espai de la Transparència per als ens
locals que els permeti complir amb les obligacions de la citada Llei, així com en la detecció, configuració
i posada a disposició dels diferents conjunts de dades en format obert i interoperable que la Llei obliga
a publicar i que ja han estat, en algun moment, facilitats pels ens locals a alguna entitat supramunicipal.
En aquest sentit, s’ha desenvolupat una solució informàtica en un entorn web que permet la generació
i subseqüent gestió d’un Espai de la Transparència que permet als ens locals que així ho desitgin de
disposar d’un Espai propi de Transparència i que conté la informació que obliga a publicar la normativa
vigent en format obert i interoperable, és a dir en format de dades obertes. La informació d’aquesta
solució està integrada dins de la seu electrònica de cada ens local, atès que aquest és l’àmbit on cada
entitat pública gestiona els seus serveis electrònics d’informació i tramitació amb garanties de seguretat
i veracitat. Per aquest motiu l’Espai de la Transparència està concebut com un apartat de la seu
electrònica.
La solució s’estructura bàsicament en 2 parts:


una solució de gestió de portals i de continguts per a l’entrada d’informació a la seu electrònica i a
l’Espai de Transparència.



una plataforma de gestió de dades obertes per a la visualització i descàrrega i integració
d’informació, que permet també als ens publicar els seus propis conjunts de dades.

1.3.2

Situació actual

El servei de Seu-e i Transparència va adreçat a totes les administracions publiques locals catalanes.
La prestació d’aquest servei no comporta cap cost per a les administracions públiques.
Dins dels serveis de Govern Obert la solució de Seu electrònica és utilitzada actualment per gairebé
1000 ens locals (entre ajuntaments, consells comarcals o ens locals dependents). La seu electrònica
permet complir amb tots els requeriments legals fixats per les lleis 39/15 i 40/15 de procediment
administratiu comú i règim jurídic del sector públic, i es troba perfectament integrada amb l’ecosistema
dels serveis de govern obert i per tant amb els requeriments de la Llei 19/14 de Transparència. En
aquest sentit cal destacar que tots els ens que disposen de la solució de Seu electrònica
necessàriament també compten amb el Portal de Transparència i dades obertes, fent-se així la millor
interrelació entre ambdues aplicacions (tant a nivell tant de continguts interns que s’enllacen, com a
nivell de gestió i edició dels portals que esdevé comú).
Si ens fixem específicament amb el nombre d’ens usuaris del Portal de Transparència i dades obertes
cal destacar que la xifra actual d’usuaris és de més de 1.200 ens locals donats d’alta. I concretament
en el cas dels ajuntaments catalans, és important destacar que el portal AOC de transparència és
l’estàndard de facto al ser la solució disponible en el 95% dels mateixos. Paral·lelament són ja 35 els
ens locals que disposen del portal de dades obertes amb la possibilitat d’autogestió de conjunts de
dades pròpies a publicar.
Es pot trobar més documentació sobre el servei així com el llistat detallat d’ens usuaris de seu-e i
transparència al web del Consorci AOC. Concretament a:


Dades generals del servei:
https://www.aoc.cat/serveis-aoc/transparencia/



Portal de suport del servei de govern obert (guies, manuals sobre com millorar la visualització
del portal a gestionar dades obertes pròpies, FAQ’s, model de sol·licitud...):
https://www.aoc.cat/portal-suport/transparencia/idservei/transparencia/



Exemples del servei de Seu-e, Transparència i Dades Obertes:
Seu electrònica: https://www.seu-e.cat/web/santjustdesvern
Portal de Transparència i dades obertes: https://www.seu-e.cat/web/castellardelvalles
Detall entorn dades obertes: https://seu-e.cat/ca/web/castellardelvalles/dades-obertes
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L'espai de treball: la pàgina principal de la Seu 2.0
La pàgina principal de la Seu electrònica 2.0 està composta pels següents elements:




una capçalera composta per:
o

un cercador

o

un grup de destacats

un cos central compost per tres grups d’elements:
o

tràmits

o

serveis

o

ítems de transparència



grups de destacats: al costat del cercador i a sota el cos central



un peu de pàgina compost per:
o

indicadors

o

dades obertes

o

atenció a la ciutadania

Podeu veure l’estructura
e.cat/web/santjustdesvern

de

forma

més

visual

en

el

següent

enllaç:

https://www.seu-

L'espai de treball: espai de govern obert i transparència
L’espai de treball de l’espai de govern obert i transparència està compost pels elements següents:


La capçalera, idèntica a la capçalera de la Seu electrònica 2.0.



Els ítems de transparència agrupats per temàtiques.



L’apartat Ajudan’s a millorar, on hi ha totes aquelles iniciatives de participació ciutadana.



Un peu de pàgina compost per:
o

Indicadors.

o

Dades obertes.

o

Participació ciutadana.

En paral·lel existeix la possibilitat que els ens locals es personalitzin i publiquin tant a la home del portal
com a la família d’informació institucional i organitzativa, un mòdul específic d’organització política que
permet explicar de forma àgil, clara i descriptiva els ítems següents:


Cartipàs: organització política



Càrrecs electes



Grups polítics/municipals



Òrgans de govern i funcions



Alts càrrecs i càrrecs eventuals: perfil, dades de contacte, retribucions i activitats i béns

Finalment també poden incorporar en visualització un senzill component que permet mostrar tant a la
home com a l’apartat de “Gestió econòmica” un resum d’indicadors econòmics de l’ens, que mostra
Pàgina 5 de 44

l’evolució i comparatives amb comarca, província i Catalunya. Aquest component es genera de forma
automàtica a partir de dades publicades al portal de dades obertes.
Podeu veure l’estructura de forma més visual en
e.cat/web/castellardelvalles/govern-obert-i-transparencia

1.3.3

el

següent

enllaç:

https://www.seu-

Els ítems de transparència: classificació

El Consorci AOC, a amb col·laboració amb la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya1, ha
elaborat una llista d’uns 140 ítems de transparència que conté l’espai de transparència i bon govern,
per a donar resposta als preceptes de la Llei 19/2014 i el Decret 8/21 sobre la transparència i el dret
d’accés a la informació pública.
Més enllà d’anar donat compliment principalment a aquestes dues normes que contempla l’ordenament
català en transparència, l’estructura del portal pretén que la informació estigui estructurada de manera
que sigui fàcil i intuïtiva de localitzar per part del ciutadà i amb un vocabulari comprensible.
En aquest sentit, aquests ítems, s’han classificat a nivell temàtic, en els següents apartats i subapartats:








Informació institucional i organitzativa:
o

Informació institucional

o

Organització política i retribucions

o

Empleats públics

Gestió econòmica:
o

Pressupost

o

Gestió econòmica

o

Patrimoni

Acció de govern i normativa:
o

Acció de govern i partits polítics

o

Normativa, plans i programes

o

Urbanisme

o

Gestió documental i arxiu

Contractes, convenis i subvencions:

1

La Xarxa de Governs Transparents de Catalunya (XGT) és un marc de col·laboració estable creat l’any 2015
per tal de facilitar el compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, als més de 2.200 ens que componen l’Administració local de Catalunya.
La creació de la Xarxa prové d’un mandat parlamentari (Moció 179/X, de febrer del 2015, del Parlament de Catalunya) que insta la Generalitat a crear un espai de col·laboració amb el món local per tal de desplegar i aplicar la
Llei en aquest àmbit competencial, i facilitar les formes de cooperació necessàries entre les diferents institucions
obligades per llei.
La creació de la Xarxa es va materialitzar en la signatura d’un conveni marc de col·laboració en quatre grans
àmbits, i va ser impulsat pels ens següents: la Generalitat, mitjançant el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública; l’Escola d’Administració Pública de Catalunya; el Consorci d’Administració Oberta de Catalunya; les quatre diputacions; l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, i la Federació de Municipis de Catalunya. En data 10 de novembre del 2016, per acord del plenari, s’hi va adherir l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Actualment, la Xarxa funciona a través de diversos grups de treball que tracten matèries molt diverses: temes de
transparència, de publicitat activa, de bon govern, o de formació dirigida als ens locals. La Xarxa facilita el coneixement i l’intercanvi de recursos jurídics, tecnològics i de formació.
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o

Relació de contractes

o

Informació de la contractació pública

o

Convenis i subvencions

o

Concessionàries

Catàleg de serveis i tràmits:
o

Tràmits

o

Serveis

o

Estat dels serveis

Participació ciutadana

En el següent enllaç s’inclou una relació dels diferents ítems de transparència i la seva estructura:
https://www.aoc.cat/knowledge-base/items-de-transparencia-i-govern-obert-disponibles-alportal/idservei/transparencia/
I podeu veure un exemple de la implantació d’aquesta estructura en el següent enllaç:
https://www.seu-e.cat/web/castellardelvalles/govern-obert-i-transparencia

1.3.4

Els ítems de transparència: fonts d’informació

Aquests ítems de transparència provindran de dues fonts d’informació diferents:




Font interna: dades introduïdes pel propi Ens.
o

Aquestes dades poden procedir de ítems manuals sense estructura (que crea el propi ens),
ítems manuals amb estructura (els omple l’ens sobre la proposta de taula / contingut definit
a l’ítem), o poden ser ítems manuals completament lliures mitjançant la creació de nous
ítems propis.

o

Aquests ítems disposen de la possibilitat de complementar-se amb recursos (vistes, taules,
gràfiques) de la informació del portal de dades obertes que s’ofereix. Aquesta font
complementària es troba només activa a aquells ens (actualment 35) que disposen de
portal de dades obertes amb autogestió.

Font externa: dades que el Consorci AOC ha recopilat de:
o

Les bases de dades d’organismes supramunicipals als quals (per diferents obligacions) els
ens locals han de trametre la informació. Per exemple: del Departament de Polítiques
Digitals i Administració Pública, dels diaris oficials, Sindicatura de Comptes, etc.

o

Les bases de dades de serveis prestats pel Consorci AOC. Per exemple, e-Tauler, Perfil
del Contractant, etc.

D’aquesta forma facilitarem la feina administrativa dels ens locals, garantint que la nombrosa informació
pública que aquests trameten a organismes supramunicipals o que es genera amb l’ús dels productes
i serveis del Consorci AOC es publicarà automàticament al servei de transparència, amb l’objectiu
d’evitar duplicar tasques administratives de tramesa o publicació d’informació.
En relació amb cada un dels ítems, des del Consorci AOC, s’ha realitzat un modelatge de dades de
cada un dels ítems. Això és, la identificació de cada un dels camps d’informació que ha de tenir cada
un dels ítems de transparència.

1.3.5

La personalització de la seu-e i els espais de transparència

En relació amb la personalització de la solució de seu-e i espai de transparència, poden editar-se els
següents elements:


Seu-e:
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o

Destacats compartits amb espai de transparència

o

Cos central

o

Destacats propis

Espai de transparència:

1.3.6

o

Destacats compartits amb seu-e

o

Ítems de transparència


Visualització o no dels ítems



Visualització o no de les dades automàtiques



Visualització o no de les dades manuals



Incorporació de dades manuals



Eliminació de dades manuals



Elaboració d’esborranys



Descartar esborranys



Incorporació d’ítems propis



Interacció dels ítems amb recursos (taules, mapes, gràfiques...) desenvolupats a
partir de dades obertes pròpies

Marc legislatiu aplicable

Les seus electròniques i espais de transparència generats amb aquesta eina han de complir amb els
requisits legals establerts pel marc que les regula. De forma general, els requisits legals establerts per
les lleis:


Llei 59/2003, del 19 de desembre de signatura electrònica.



Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
catalanes



Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.



Reial Decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en
l'àmbit de l'Administració electrònica.



Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit
de l'Administració electrònica.



Directiva 2003/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de novembre de 2003, relativa a
la reutilització de la informació del sector públic.



Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic. Transposa
la Directiva 2003/98/CE, de 17 de novembre de 2003.



Llei 18/2015, de 9 de juliol, de modificació de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre la
reutilització de la informació del sector públic



Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques



Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic



Llei 56/2007, d’impuls de la societat de la Informació

I de forma específica, en l’àmbit de transparència a la següent normativa:
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Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern.



Llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern.



Decret 8/21 sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública

Per altra banda, el servei també dóna cobertura als requeriments dels següents indicadors:


els indicadors de Transparència Internacional



els indicadors Infoparticipa de la Universitat Autònoma de Barcelona

Per a més informació es pot consultar:
https://www.aoc.cat/serveis-aoc/transparencia/
https://www.aoc.cat/portal-suport/transparencia/idservei/transparencia/

1.4 Descripció del servei
Aquest projecte es centrarà en les següents activitats:
Desenvolupament de nous mòduls, serveis, funcionalitats o millores segons el següent procediment
(micro-projecte):


El Consorci AOC proporcionarà la informació funcional i tècnica suficient per tal que
l’adjudicatari pugui fer l’anàlisi de la solució a implementar. Aquesta valoració es realitzarà en
un temps no superior a 10 dies laborals. La proposta haurà de detallar:
o

Temps previst d’execució

o

Esforç per perfil



L’adjudicatari realitzarà l’anàlisi detallat i el disseny tècnic de la solució i el Consorci AOC els
haurà de validar.



Un cop aprovada la proposta per part del Consorci AOC i fixat el calendari d’execució, l’empresa
adjudicatària assumirà el desenvolupament complet de la solució i la codificació del mateix
d’acord a la metodologia que es descriu al present document. Les desviacions sobre el mateix,
no imputables a canvis en la definició, podran ser imputades a l’empresa adjudicatària, en
funció de la gravetat i l’impacte a criteri del Consorci AOC.



Gestió i control del codi font. Aquesta gestió es durà a terme amb el sistema centralitzat de codi
font que disposa el Consorci AOC (basat en el sistema de control de versions GIT).



L’adjudicatari serà el responsable de la definició del pla de proves, d’integració i de rendiment,
si s’escau, i de la seva execució als entorns d'integració i preproducció. L’adjudicatari per tant
serà el responsable del control de qualitat i de validar el bon funcionament dels evolutius tant a
nivell funcional com tècnic.



L’adjudicatari haurà de preparar els paquets de desplegament per als entorns de preproducció
i producció, d’acord al procediment de desplegament definit pel Consorci AOC.



L’adjudicatari haurà d’elaborar la documentació tècnica i els manuals d’usuaris corresponents,
així com mantenir actualitzada la documentació existent
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L’adjudicatari haurà de prestar la formació als usuaris que determini el Consorci AOC quan
aquest ho consideri necessari.

Els evolutius a implementar podran respondre a diferents necessitats:




Evolutius funcionals: tenen a veure amb les funcionalitats que es desitgen incorporar o modificar del servei, basats amb les necessitats detectades per l’AOC i també amb la col·laboració
de la de governs Transparents.
Evolutius de caràcter legal i/o normatiu: tenen a veure amb el compliment de la normativa vigent.
Evolutius de caire tècnic: tenen a veure amb necessitats de caràcter tecnològic (millores en
l’arquitectura base, actualització del programari base i/o de llibreries, millores de rendiment en
determinades funcionalitats, millores en el nivell de seguretat del servei... etc.

Per a cadascun d’aquests micro-projectes l’adjudicatari haurà de proporcionar els següents lliurables:









Disseny funcional
Disseny tècnic
Plans de proves unitàries i d’integració
Manual d’explotació
Documentació per al CAU
Codi font en el sistema centralitzat del CAOC
Desplegament en entorn de desenvolupament
Procediment de desplegament en PRE i PRO

Manteniment correctiu


S’entén per manteniment correctiu la resolució d’incidències de caràcter funcional i tècnic que
impedeixin el normal funcionament del servei. S’inclouen tant incidències a nivell funcional, com
de rendiment.



Les tasques de manteniment correctiu que el Consorci AOC determini que cal implementar amb
caràcter u gent, es prioritzaran per davant de les feines de manteniment evolutiu que s’estiguin
realitzant en el moment de la incidència. Aquestes tasques, es sotmetran al control de l’Acord
Nivell de Servei derivat de la categoria de la incidència que ha originat el correctiu, i les penalitzacions associades es tractaran seguint aquests criteris.



Els informes de seguiment hauran de reflectir aquests correctius realitzats, i els Nivells de Servei aconseguits per a cadascun d’ells. Es contemplarà finalitzat el correctiu quan les proves a
l’entorn de preproducció determinin la validesa del mateix. L’equip responsable de realitzar el
correctiu, haurà de realitzar la documentació necessària per a la pujada a l’entorn de preproducció i la seva corresponent validació conjuntament amb l’equip de Tecnologia del Consorci
AOC.

Suport de tercer nivell
El servei de suport avançat consisteix en realitzar totes aquelles tasques necessàries per tal de donar
resposta a totes aquelles consultes que plantegi el Consorci AOC en relació al servei de Govern Obert.
Els tipus de consultes poden ser diverses:



Consultes relacionades amb qualsevol funcionalitat del servei.
Consultes relacionades amb el disseny de qualsevol del mòduls de l’aplicació.
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Consultes relacionades amb la manera com es fa servir de qualsevol de les funcionalitats de
l’aplicació.
Consultes relacionades amb respostes que el Consorci AOC consideri inesperades del servei.
Consultes relacionades amb els missatges d’error obtinguts del servei.
Consultes relacionades amb la configuració vigent del servei.
Consultes relacionades amb els estàndards i normatives en els que es basa el servei.

Control de qualitat
L’adjudicatari serà el responsable del control de qualitat del servei en tots aquells desenvolupaments
de nous evolutius i correctius que realitzi. En particular haurà de dur a terme les següents tasques:









Definició dels indicadors i mètriques de qualitat que han de complir els evolutius/correctius i
identificar les mesures que s’utilitzaran per avaluar la qualitat.
Creació d'un model de gestió de la qualitat que asseguri i garanteixi els acord de nivell de servei
(ANS) definits.
Control de qualitat dels evolutius. Validació del funcionament correcte d’aquests tant a nivell
funcional com tècnic. Execució de proves unitàries i d’integració. Execució de proves funcionals
i de regressió. Execució de proves de rendiment, si s’escau.
Suport als equips de desenvolupament mitjançant la definició dels estàndards i directrius que
han de complir tots els evolutius per a ser certificats.
Revisió i auditoria del compliment d’aquests estàndards/directrius per assegurar que se segueixen els procediments establerts.
Revisió i seguiment de la qualitat de la documentació generada pels equips desenvolupament.
Comunicació i formació als usuaris que determini el Consorci AOC.
Suport als usuaris durant la fase d’implantació i d’acceptació dels evolutius d’acord amb la metodologia descrita a l’annex 2.

Totes aquestes activitats estaran directament dirigides i coordinades pel Consorci AOC. Serà
responsabilitat de l’adjudicatari vetllar i preocupar-se de recaptar tots i cadascun dels requeriment que
afectin a la sol·licitud dels evolutius i correctius.
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1.5 Requeriments tècnics
1.5.1

Infraestructura necessària per dur a terme el projecte

L’adjudicatari aportarà les infraestructures informàtiques, llicències de desenvolupament i qualsevol
altre component o mitjà tècnic necessari per a la realització dels treballs.
Per als tests unitaris l'adjudicatari haurà de disposar d’un entorn d’integració a les seves instal·lacions
per fer el control de qualitat dels evolutius desenvolupats. A l’annex 1 s’inclou una descripció de la
infraestructura tecnològica del servei.
Es faran servir les mateixes eines de desenvolupament que han servit per crear el programari (indicades
detalladament a l‘annex 1), però si es considera beneficiós per al projecte es podria migrar a versions
més recents d’aquestes eines o incorporar-ne de noves.
Entre d’altres, les següents:



Sistema de desenvolupament de sotfware: gestor de continguts Liferay 6.2 (basant amb tecnologia
J2EE) per a la gestió dels diferents catàlegs de tràmits integrats dins del projecte de seu electrònica
i transparència ja existent i que dona servei a més de 1200 organismes general de la part web
visible amb tota la ciutadania de Catalunya com a potencial usuari.



Servidor Web: apache 2.4 i tomcats 8 balancejats.



Sistema de base de dades: Oracle 12, SQLServer 2008.



Servidor de dades obertes: CKAN



L'adjudicatari mantindrà en tot moment l'actualització del codi font en el sistema de Control de
Versions del Consorci AOC (GIT).



L’execució de les tasques encomanades s’hauran de poder dur a terme a les instal·lacions de
l’adjudicatari, però és possible que en alguna ocasió sigui necessari el desplaçament d’algun dels
membres, de l’adjudicatari a les instal·lacions del Consorci AOC.

Per a cada àmbit dels anteriorment descrits caldrà disposar de la descripció detallada del conjunt d’actuacions que es prevegin, el detall de la tecnologia i eines que s’utilitzaran en cada cas, així com el grau
de compatibilitat de cada proposta amb el servei actual.

1.5.2

Propietat intel·lectual

L'adjudicatari accepta expressament que la propietat de tots els lliurables, independentment de la seva
naturalesa i resultats dels treballs realitzats, i en particular els productes i serveis objectes del contracte,
corresponen únicament al Consorci AOC amb exclusivitat i amb caràcter general, sense que
l'adjudicatari pugui conservar, ni obtenir còpia dels mateixos o facilitar-lo a tercers.
L'empresa adjudicatària no podrà fer cap ús o divulgació dels estudis i documents utilitzats o elaborats
com a resultat de la prestació del servei objecte del contracte, bé sigui en forma total o parcial,
directament o extractada, original o reproduïda, sense autorització expressa del Consorci AOC, que la
donaria, si escau, prèvia petició formal de l'adjudicatari amb expressió de la fi.

1.6 Equip de projecte
Per garantir la màxima eficiència, control i coordinació del servei objecte d’aquest contracte, l’empresa
adjudicatària haurà de disposar d’un equip amb un ampli coneixement i experiència tecnològica i
funcional per executar de forma eficient les tasques les descrites en aquest plec tècnic.
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En el sobre A s’haurà d’acreditar la solvència tècnica de l’empresa i de l’equip.
L’execució del projecte en relació a les hores i l’import podrà no ser proporcional a la durada del
contracte, sinó que s'haurà d'adaptar a les necessitats i requeriments del servei, podent fluctuar en
funció de la càrrega de les tasques encomanades, havent mesos en què es pugui requerir un major o
menor dimensionament de l’equip de treball.
L’adjudicatari ha de garantir que per a la resolució d’incidències i per donar resposta a les peticions
urgents d’operació sempre hi haurà un mínim d’una persona disponible (aquest requeriment inclou
explícitament períodes vacacionals, dies semi festius, ponts, etc.).
El Consorci AOC realitzarà, si s’escau, entrevistes a les persones de l’equip de projecte proposat i, si
és necessari, demanarà alternatives a les persones presentades.
El Consorci AOC es reserva el dret a demanar el canvi de qualsevol dels membres de l’equip sense
necessitat de justificació amb una antelació de 20 dies naturals a la data de substitució.

1.6.1

Prestació temporal del servei

El nombre mínim i màxim d’hores dels serveis a prestar està concretat en el plec administratiu, apartat
de Criteris de Valoració (H2), secció “Mitjançant xifres o percentatges obtinguts a través de fórmules”.
En cas de baixa de qualsevol dels membres de l’equip, l’adjudicatari haurà de substituir-lo en menys
de 15 dies laborables d’acord amb els responsables del Consorci AOC. Qualsevol canvi en un dels
membres de l’equip a instàncies de l’adjudicatari haurà de ser pactat amb el Consorci AOC. En aquests
casos, es fixarà un temps de 2 setmanes de formació/adaptació del nou membre que seran a càrrec de
l’adjudicatari.

1.7 Condicions d’execució
1.7.1

Obligacions bàsiques

L’adjudicatari haurà de complir les següents obligacions bàsiques:
o
o
o
o
o

L’adjudicatari haurà de gestionar qualsevol alteració del servei en les condicions expressades
en aquest plec.
L’adjudicatari haurà de realitzar reunions periòdiques amb el Consorci AOC per tal d’exposar
el compliment del servei i tractar els possibles problemes o millores del servei.
L’adjudicatari haurà de realitzar la formació dels tècnics designats, en tots aquells aspectes que
el Consorci AOC cregui oportuns i que siguin de directa aplicació als serveis requerits.
Tota la documentació generada per l’equip serà en català i en el format proposat per Consorci
AOC.
Presentació d’informes mensuals de presentació del servei d’acord amb els indicadors que el
Consorci AOC consideri apropiats:






o
o
o
o

Informe resum de les actuacions ja resoltes (micro-projectes) i hores realitzades.
Informe de situació de les actuacions en curs i hores realitzades.
Informe resum de les actuacions pendents i hores estimades.
Planificació de les actuacions a realitzar.
Escandall d’hores total realitzades en el mes.

Actualització del programari i de les bases de dades per incorporar els evolutius.
Elaboració de la documentació tècnica.
Elaboració dels manuals i altra documentació destinada a la formació dels usuaris.
Informe de finalització del contracte amb el resum d’hores i tasques realitzades.
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1.7.2

Horari

L’horari a cobrir serà de 40 hores setmanals, amb horari de 08:30h a 18h de dilluns a divendres durant
tot l’any. El calendari de festius serà el que apliqui el Consorci AOC. Qualsevol canvi s’haurà de pactar
amb el Consorci AOC.
Els dies que calgui fer desplegaments a producció l’empresa adjudicatària es posarà a disposició del
Consorci AOC en l’horari que aquest determini en funció de les necessitats del servei.

1.7.3

Eines de gestió i control

L’adjudicatari serà responsable de:
o

L’execució formal dels processos de gestió tant pel desenvolupament d’evolutius com del manteniment correctiu definits i aprovats pel Consorci AOC.

o

Proposar les eines addicionals a les eines corporatives del Consorci AOC que han de permetre
el seguiment i el control global del contracte.

o

El Consorci AOC es reserva el dret a validar, i si s’escau definir, les eines que s’hagin de fer
servir per a la gestió i control del servei.

1.7.4

Garantia

Les tasques objecte del contracte tindran una garantia de 6 mesos. Durant aquest període, l’adjudicatari
es compromet a resoldre satisfactòriament totes aquelles incidències o defectes detectats en qualsevol
de les activitats dutes a terme pels seus equips de treball que li siguin imputables amb ell per acció o
omissió.

1.7.5

Pla de transició i devolució del servei

L’adjudicatari haurà d’assumir el pla de transició per fer-se càrrec del servei. Al final del servei
l’adjudicatari haurà de planificar i executar el pla de devolució del servei en cas de canvi de proveïdor.
El pla de transició haurà de tenir una durada d’1 mes amb una dedicació mínima de 160h. Tant la
durada (1 mes) com la dedicació (160h) seran addicionals a la prestació principal del servei de 12
mesos.
L’adjudicatari haurà de retornar el codi font i totes les actualitzacions realitzades.
El Consorci AOC proporcionarà a l’adjudicatari totes les paraules de pas necessàries per a l’explotació
del servei i les modificarà a la finalització del servei. L’adjudicatari no podrà modificar les paraules de
pas sense el consentiment explícit del Consorci AOC.
del servei i les modificarà a la finalització del servei. L’adjudicatari no podrà modificar les paraules de
pas sense el consentiment explícit del Consorci AOC.
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1.8 Seguretat
1.8.1

Classificació de la informació i el servei

Per determinar les mesures de seguretat aplicables per protegir les dades i el servei, s’ha classificat la
informació i el servei en funció del valor que aquesta té per a l’organització.
La classificació del sistema s’ha fet seguint les guies de Agència Catalana de Ciberseguretat i del
Esquema Nacional de Seguridad.
Segons la guia GUIT049-C del Agència Catalana de Ciberseguretat, la classificació de la informació es
pot mesurar en 5 nivells (Molt crític, Crític, Sensible, Intern i Públic) i la classificació del servei en 4
nivells (Essencial, Estratègic, Important i Bàsic).
Denominació del subsistema
Servei de Govern Obert

Servei (Disponibilitat)
Bàsic

Informació (Seguretat) RTO/RPO
Intern
5 dies/1 dia

La classificació del sistema segons el Esquema Nacional de Seguridad s’ha fet seguint la guia CCNSTIC 803. Segons aquesta metodologia la classificació del sistema es pot mesurar en 3 nivells (Alt, Mig
i Baix).
La classificació del servei segons aquesta metodologia és:
Denominació del subsistema
Tipus
C
I
D
Servei de Govern Obert
Informació i servei B
B
B
La valoració del sistema és Baixa (C=B, I=B, D=B, A=B, T=B, DP=B)

1.8.2

A
B

T
B

DP
B

Mesures de seguretat que han d’incorporar els Serveis

Durant el temps d’execució del contracte, l’adjudicatari haurà d’implementar les mesures de seguretat
de nivell BAIX de l’Esquema Nacional de Seguretat descrites a l’Annex 3, “Mesures de seguretat de
nivell Baix” que afecten directament als Serveis com a solució i plataforma tecnològica.

1.8.3

Mesures de seguretat que ha de complir l’adjudicatari

Durant el temps d’execució del contracte, l’adjudicatari haurà d’implementar les mesures de seguretat
en els seus processos interns de nivell baix de l’Esquema Nacional de Seguretat. Concretament són
les descrites a l’Annex 4. Requisits de seguretat (ENS) pels proveïdors de serveis.
El Consorci AOC auditarà en un termini no superior a 6 mesos, que l’adjudicatari compleix amb els
requeriments. L’auditoria es farà mitjançant la entrega d’evidències indicades en l’annex.
L’adjudicatari estarà exempt de l’auditoria si aporta una certificació vigent de l’Esquema Nacional de
Seguridad de nivell baix expedit per una empresa certificadora independent i homologada.
En cas d’auditoria externa de la plataforma de Govern Obert, l’adjudicatari haurà de participar en l’auditoria en les tasques que li corresponguin, entregant les evidències que l’auditor reclami i fent les adequacions necessàries que els hi pertoquin.
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1.8.4

Suport en la declaració de Conformitat amb l’Esquema Nacional de Seguretat

L’adjudicatari haurà de donar suport al Consorci AOC en la Declaració de Conformitat amb l’Esquema
Nacional de Seguretat aportant les evidències que siguin necessàries per justificar que es compleixen
tots els controls de seguretat descrits en el punts 1.8.2 i 1.8.3.

1.8.5

Control d’accés al sistema

L’adjudicatari haurà de d’adaptar-se en tot moment als mecanismes de control d’accés als sistemes
d’informació que imposi l’AOC per accedir als seus sistemes.

1.8.6

Control de personal

L’adjudicatari haurà d’informar en tot moment de les altes i baixes del personal intern o subcontractat
que en nom seu accedeixi als sistemes de l’AOC.
En cas de baixa d’un usuari, de manera immediata l’adjudicatari haurà tramitar la revocació dels seus
drets d’accés als sistemes.

1.8.7

Protecció de la informació

L’adjudicatari no podrà fer ús de les dades reals dels sistemes de producció en els sistemes de desenvolupament.
L’adjudicatari no podrà descarregar informació de l’AOC en els seus sistemes o en suports portàtils
com USBs, DVDs, portàtils, tabletes, etc. En el cas d’haver de fer-ho caldrà demanar l’autorització de
l’AOC i que el suport estigui xifrat.
Els fitxers temporals que s'haguessin creat exclusivament per la realització de treballs temporals auxiliars hauran de complir amb les mesures establertes que s'apliquin als fitxers considerats definitius.
Aquests fitxers temporals han de ser esborrats una vegada hagi deixat de ser necessaris per la finalitat
que va motivar la seva creació.
Al finalitzar la relació entre l’AOC i l’adjudicatari, aquest haurà d’entregar tota la informació propietat de
l’AOC (procediments, codi font, etc.) i fer un esborrat segur dels suports on aquesta estigui emmagatzemada.

1.8.8

Protecció dels suports

L’adjudicatari no pot descarregar informació de l’AOC en els seus sistemes.

1.8.9

Requeriments de protecció de dades

Per cada àmbit objecte d’anàlisi que comporti el tractament de dades de caràcter personal caldrà fer
un informe de les mesures a adoptar per implantar les mesures de privacitat des del disseny i per
defecte per donar compliment als requeriments establerts al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i
del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament
de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i a Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre,
de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, l’informe haurà de contenir l’anàlisi de
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quins principis del Reglament permet donar compliment cadascuna de les mesures aportades, justificant-ho també en base a la normativa especifica que regula l’àmbit d’actuació de les administracions
usuàries del servei i l’adequació de cada mesura proposada pel seu propòsit de complir els principis
de protecció de dades i reduir el risc pels drets i llibertats.
Caldrà tenir en compte com a mínim les Guies publicades tant pel Comitè Europeu de protecció de
Dades com per l’Agencia Española de Protecció de Dades i les que pugui publicar l’Autoritat Catalana
de Protecció de dades.

1.9 Acords de Nivell de Servei
Quan es posi en marxa un nou evolutiu pot succeir que es generin incidències de caràcter funcional i
tecnològic que impedeixin el funcionament operatiu de l’aplicació per part dels usuaris. Per solucionar
aquestes incidències s’estableix el següent procediment de treball i Acord de Nivell de Servei (ANS):
Definicions:
Nivell

Descripció

Bloquejant

Una incidència es catalogarà amb criticitat bloquejant si impedeix la utilització total
del servei a tots els usuaris d’aquest.

Alta

Una incidència es catalogarà amb criticitat alta si impedeix la utilització d’una part
concreta del servei, a tots o alguns usuaris, i l’afectació pel negoci és elevada.

Mitja

Una incidència es catalogarà amb criticitat mitja si impedeix la utilització d’una
funcionalitat concreta d’algun dels serveis a tots o alguns usuaris externs a la
plataforma i l’afectació pel negoci és relativament baixa.

Baixa

Una incidència es catalogarà amb criticitat baixa si no impedeix la utilització ni
parcial ni total d’algun dels serveis a cap dels usuaris.

El temps de resposta i de resolució s’estableix segons el tipus d’incidència:


Temps de resposta: es defineix com a temps de resposta el temps que transcorre des de que la
incidència es comunicada, i l’usuari rep el tiquet de la seva incidència. El temps de resposta es
compta sobre l’horari de suport de recepció d’incidències.



Temps de resolució: es defineix el temps de resolució d’una incidència com el nombre d’hores que
transcorren des de que l’usuari rep el tiquet de la incidència fins el moment en que la incidència
està solucionada. En el càlcul del temps de resolució d’una incidència no es té en compte els
possibles increments de temps provocats per la intervenció inevitable de tercers en el procés de
resolució (per exemple, suport d’Oracle, intervenció d’altres organismes, etc...).
El temps màxim permès per la resposta i resolució d’una incidència dependrà del nivell de criticitat
de la incidència. En la següent taula es mostren els temps màxims permesos per la resolució d’una
incidència en funció del nivell de criticitat:

Criticitat Incidència

Temps de
resposta
(hores)

Temps
de
resolució (hores)

Horari

% de resolució
dins del temps
compromès

0 Bloquejant

0,5

2

horari garantit

95 %

1 Alta

1

16

horari garantit

95 %

2 Mitja

1

40

horari garantit

95 %
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3 Baixa

1

64

horari garantit

95 %

Pel càlcul del temps de resolució d’una incidència s’exclouran els possibles increments de temps
provocats per la intervenció inevitable en el procés de resolució per part de tercers.
Els Acords de Nivell de Servei es podran revisar i modificar semestralment sempre i quan hi hagi acord
mutu entre l’adjudicatari i el Consorci AOC.

1.10 Model de relació
L’adjudicatari haurà d’explicar en la seva proposta quin és el model de relació que proposa per garantir
l’èxit del projecte.
Com a mínim, però, caldrà que s’estableixi els següents nivells d’interlocució:
Reunions d’estratègia i direcció amb les següents característiques:





Interlocutors: responsable del servei per part de l’adjudicatari. Cap de Servei del servei per part
del Consorci AOC.
Periodicitat: 1 mes
Objectiu: fer el seguiment del contracte, analitzant diversos aspectes: productivitat, control d’hores, temes de facturació, seguiment de fites (a alt nivell), etc.
Lliurables: actes de les reunions, informes executius, informes amb control d’hores (fetes i pendents) etc.

Reunions de seguiment amb les següents característiques:




Interlocutors: les persones assignades per l’adjudicatari per dur a terme el servei. Per part del
Consorci AOC serà el cap de Servei i el Cap de projecte, o algun dels tècnics assignats al
projecte.
Objectiu: seguiment del compliment de l’ANS, rendiment de la plataforma i incidències més
destacables.
Lliurables:
o
o
o
o
o
o

Informe resum de les actuacions ja resoltes i hores realitzades.
Informe de situació de les actuacions en curs i hores realitzades.
Informe resum de les actuacions pendents i hores estimades.
Planificació de les actuacions a realitzar.
Escandall d’hores total realitzades en el mes.
Informe de les incidències obertes, resoltes, temps de resolució,...

La comunicació, gestió de les tasques, incidències i propostes de millora es realitzarà mitjançant l’eina
JIRA i/o Teams del Consoci AOC.

1.11 Millores addicionals
A part de les prestacions recollides en aquest document es valoraran totes aquelles prestacions
superiors o complementaries a les exigides que les empreses licitadores proporcionin en les seves
ofertes i que es considerin de valor afegit per a facilitar la gestió del servei.
Els àmbits d’aquestes millores addicionals estan concretats en el plec administratiu, apartat de Criteris
de Valoració (H2), secció “Subjectes a judici valor”.
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Barcelona, a 21 de juny de 2022

Manel Rella
Cap de Projectes
Subdirecció d’estratègia i innovació
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ANNEX 1. Arquitectura del servei de Govern Obert

Servidor d’aplicacions


Liferay 6.2



Liferay 4.0



CKAN



ETL SAP Dataservices 3.2

Servidors de base de dades


Oracle 12 (English)



Microsoft SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 (English)



PostgreSQL



Solr



Darreres versions públiques de Tableau i Power BI

BI
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Annex 2: Metodologia de treball
Cadascuna de les versions a desenvolupar pel servei de Govern Obert cal tractar-lo com un projecte
propi que s’hauria de desenvolupar vetllant pel compliment d’aquesta guia metodològica.
A continuació es detallen les fases per les que ha de passar cadascuna d’aquestes versions des de
la seva definició fins a la seva posta en marxa.
Introducció dels evolutius al JIRA
El cap de servei tradueix els objectius estratègics que marca el comitè estratègic en les peticions de
millora i evolutius que han de permetre assolir aquests objectius. A continuació els introdueix com a
Tasca i/o subtasca al projecte del JIRA que representa el propi servei. En el moment d’entrar cada
assumpte indica la seva prioritat ordenant-lo segons el número de versió que considera que seria el
més adient per a la seva implementació.
Fase de definició
La fase de definició de la versió consisteix en seleccionar quins són els requeriments funcionals que
han d’entrar a formar part de la propera versió a desenvolupar. El cap de projecte estudia tots aquells
requeriments que es poden incloure dins una finestra tipus que el Consorci aplica als seus serveis (uns
3 mesos entre la posta en marxa de cada versió). El cap de projecte consensua amb el cap de servei
l’abast de la versió i es confecciona la llista definitiva traslladant aquesta llista de peticions a un projecte
específic del JIRA que representa la versió a desenvolupar.
El cap del servei informarà el comitè estratègic de les línies mestres d’actuació que englobarà la versió
mitjançant l’elaboració d’un breu document de conceptualització de la versió. El responsable de servei
defineix el pla de comunicació que s’haurà de dur a terme abans de que la versió arribi als usuaris
finals.
El cap de projecte introdueix tota aquesta informació al projecte del JIRA que representa la versió i
informa al comitè de seguiment en la propera reunió. Finalment el cap de servei comunica la planificació
al comitè estratègic i/o als promotors implicats.
Una vegada tancada la planificació de la versió no s’acceptarà cap modificació en la llista de
requeriments a desenvolupar fins a la propera fase de definició de la nova versió.
Anàlisi
L’adjudicatari partirà del recull d’evolutius a satisfer que s’han seleccionat al JIRA per a la nova versió i
haurà de realitzar les reunions de presa de requeriments (intentant que siguin les mínimes reunions
possibles) per poder fer la recaptació detallada de tots els requisits demanats. Serà responsabilitat de
l’adjudicatari vetllar i preocupar-se de recaptar tots i cadascun dels requeriments que afectin a la
sol·licitud de l’evolutiu.
L’adjudicatari elaborarà un pre-anàlisi de la solució que proposa incloent una estimació de l’impacte
que suposa l’evolutiu. En cas que hi hagi diferents alternatives, l’adjudicatari haurà d’explicar-les
indicant els avantatges i inconvenients de cadascuna.
El Consorci AOC decidirà si finalment es duu a terme aquell evolutiu i en cas afirmatiu l’adjudicatari
realitzarà l’anàlisi detallat de la solució incloent la proposta de les interfícies d’usuari, el pla de proves
unitàries, d’integració i rendiment.
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Planificació
El cap de projecte afegirà al JIRA les tasques tècniques que considera necessàries per poder
desenvolupar la versió (documentació tècnica, pla de proves, etc.) i prepara conjuntament amb
l’adjudicatari la planificació detallada de la versió assignant les tasques entre els diferents tècnics de
desenvolupament.
Desenvolupament
Les tasques que comportarà aquesta fase són:






Generació del codi
Execució de proves unitàries
Execució de proves d’integració
Execució de proves de rendiment, si s’escau
Elaboració de la documentació funcional i tècnica.

L’adjudicatari haurà de fer un ús freqüent del repositori de codi (GIT) del servei per sincronitzar els
diferents desenvolupaments. La freqüència ideal de sincronització (tant per pujar al repositori els canvis
realitzats com per descarregar tots els canvis que han introduït la resta de desenvolupadors) seria ferho un cop al dia (p. ex. a primera hora del matí) de forma que es detecti quan abans millor els conflictes
entre els diferents desenvolupaments.
Abans de pujar res al repositori cada desenvolupador haurà de garantir en la mida que sigui possible
que el codi pujat és íntegre. Si no és possible pujar els canvis de forma diària, sí que s’ha de garantir
que cada equip de desenvolupament pujarà els canvis com a mínim amb una freqüència setmanal.
Al repositori de codi s’ha d’incloure tot tipus de canvi: codi del servidor web, codi de base de dades,
canvis en l’estructura de la base dades, scripts que d’inicialització de dades, etc. I també s’haurà
d’incloure la pròpia documentació.
Tots els scripts de base de dades s’hauran de compactar en un únic fitxer per tal de facilitar el seu
desplegament entre els diferents entorns.
La codificació i les proves unitàries s’han de realitzar a l’entorn de desenvolupament de cadascun dels
tècnics.
Fase d’implantació i acceptació
En base als lliuraments de la fase anterior es procedirà a realitzar la implantació de l’evolutiu sobre els
diferents entorns. En primer terme, en l’entorn de desenvolupament. L’adjudicatari procedirà a realitzar
l’execució del pla de proves. En cas que es superi satisfactòriament procedirà a promocionar el canvi a
l’entorn de pre-producció i posteriorment al de producció.
Cas que en aquest procés els resultats obtinguts no siguin els esperats (és a dir, els que es van obtenir
en l’entorn de desenvolupament de l’adjudicatari) l’adjudicatari haurà de donar el suport necessari, si
cal presencial, per solucionar-ho.
Una vegada s’hagi realitzat l’execució del pla de proves amb el 100% de les proves funcionant en
l’entorn de pre-producció i producció es donarà el projecte per tancat. A partir d’aquest instant entrarà
en vigor el període de garantia de l’evolutiu.
A partir d'aquest moment ja ha d'entrar en vigor l'etapa de suport, és responsabilitat de l'adjudicatari
realitzar les tasques necessàries de traspàs, formació i documentació del projecte, d'operació, i
procedimental per tal que els nous desenvolupaments ja puguin ser objecte del servei de suport 24x7.
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Implantació i acceptació
Una vegada acabada l’etapa de codificació i superades les proves, l’equip de desenvolupament haurà
de preparar el pla d’implantació. El pla d’implantació incorpora totes les accions adreçades a que la
versió arribi als usuaris finals. Cal tenir en compte que cap dels tècnics de desenvolupament però, té
accés als entorns de preproducció i producció.
Per dur a terme el pla d’implantació cada equip de desenvolupament prepara el paquet de
desplegament i realitza una petició al projecte Desplegaments del JIRA. La petició de desplegament
s’enllaçarà amb les diferents peticions d’evolutius/correctius del JIRA a la que correspon el
desplegament.
Els desplegaments a l’entorn de PRE es realitzen els dijous a la tarda i la petició de desplegament ha
d’haver arribat com a molt tard el dia d’abans, per tal que es pugui preparar juntament amb la resta de
desplegaments d’altres serveis del Consorci AOC.
El desplegament l’executa l’àrea d’Explotació del Consorci AOC. Abans però, l’àrea d’Explotació
realitza un backup complet de l’entorn per si cal executar el procés de rollback.
Una vegada desplegat a preproducció, és l’adjudicatari qui haurà d’executar el pla de proves per
realitzar la validació final. El cap de projecte del Consorci AOC decidirà si la versió supera
satisfactòriament el pla de proves. En cas afirmatiu, l’equip de desenvolupament prepararà i sol·licitarà
a través del JIRA la petició de desplegament a producció (els desplegaments a l’entorn de producció
es realitzen els dimecres a la tarda). En cas contrari, l’equip de desenvolupament realitzarà les
correccions necessàries donant tot el suport necessari per solucionar-ho en la major brevetat possible.
Una vegada la versió s’hagi desplegat a producció entrarà en vigor el període de garantia de l’evolutiu.
En la fase d’implantació també s’inclou el pla de comunicació que el responsable de servei ha definit.
El pla de comunicació inclou les diferents accions i formats de comunicació associats a la versió que el
responsable de servei haurà de dur a terme, així com la formació i l’acompanyament als usuaris finals.
Pilotatge
Abans de la posta en marxa definitiva a tots els usuaris finals, pot esdevenir necessari assegurar que
la versió respon a les expectatives a través de la posta en marxa controlada del servei. La prova pilot
no només inclou el programari sinó tots els lliurables associats al pla de comunicació i formació.
És important destacar que la prova pilot ha totes les variants possibles d’execució de la solució. A més
a més, la prova pilot ha de tenir la durada necessària per tal que es puguin validar tots els processos
reals que s’han desenvolupat dins la nova versió.
Avaluació
Una vegada definits els requeriments que formaran part de la versió, el cap de projecte defineix les
mètriques i els indicadors que permetran avaluar el compliment dels objectius marcats per a la versió.
Després d’un cert temps de la posta en marxa de la versió, el cap de servei realitzarà el seguiment dels
indicadors a través d’enquestes, auditories i qualsevol altra eina de gestió de la qualitat que consideri
adient, establint el quadre de comandament del servei.
Aquest quadre de comandament es posarà a disposició del comitè estratègic amb l’objectiu de
mantenir-ho informat de la marxa del servei.
Finalment, el comitè de seguiment realitzarà una sessió de retrospectiva analitzant conjuntament quines
coses han anat bé durant la versió i quines coses han anat malament (des del punt de vista de tots els
actors) per tal de poder aprendre i millorar de cara a la nova versió.

JIRA
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El JIRA esdevé la pedra angular de la versió en tant permet reflectir en detall l’estat actual de la versió,
el grau d’avançament d’aquesta, així com l’evolució estratègica que seguirà el servei en un futur mitjà.
És per tant una eina fonamental per mantenir coordinats tots els actors.
La informació del JIRA es fa visible a tots els actors que participen en el servei, però donat que cadascun
dels actors prioritzarà un tipus d’informació diferent, es requereix d’un esforç per part del cap de servei
i del cap de projecte per reflectir al JIRA els diferents punts de vista. Aquesta diferent visió es plasma
al JIRA a partir dels següents projectes:


Servei: evolució estratègica del servei a mig/llarg termini. En aquest projecte del JIRA els requeriments s’agrupen i s’ordenen en idees conceptuals properes a les línies d’actuació que
marca el comitè estratègic. Aquest projecte permet obtenir una idea global del que es pretén
aconseguir amb el servei a mig o llarg termini. El cap de servei és el principal responsable del
manteniment al JIRA d’aquest projecte i ha de reflectir tots els canvis i documents amb la màxima periodicitat possible.



Projecte: vista detallada del futur immediat del servei. En aquest projecte del JIRA es descomponen les peticions d’evolutius en els diferents requeriments funcionals i tècnics que ha de
complir la nova versió. Els assumptes que composen aquest projecte es troben ben definits i
detallats, disposen d’una estimació del seu cost, el/s recurs/os que està/n assignat/s, així com
el seu grau d’avançament. Aquest projecte permet obtenir una idea detallada de l’estat actual
del servei i el seu objectiu és mantenir informat amb el major nivell de detall possible els diferents actors que participen en el desenvolupament diari del servei.

El cap de projecte és el principal responsable del manteniment al JIRA d’aquest projecte i ha de reflectir
tots els canvis amb la màxima periodicitat possible. En aquest projecte s’inclouran tots els documents
tècnics (disseny tècnic, documents d’integració, etc.). Si s’escau, qualsevol d’aquests 2 projectes
principals es poden complementar amb altres projectes que permetin agrupar línies d’actuació que es
duran a terme a llarg termini o bé que es duran a terme en paral·lel, però en dates diferents. L’objectiu
d’aquests projectes complementaris ha de ser el de facilitar la lectura de l’estat present i futur del servei
als diferents actors.
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Annex 3. Mesures de seguretat de nivell BAIX
Naturalesa

Grup

Mesura

Normativa, procediments i esMesures d'Orgatàndards de
Normativa
nització
protecció de dades

Nivell

Descripció Nivell
1. La Normativa de protecció de dades ha de plasmar de forma clara i precisa, almenys, el següent:
a) Organització de protecció de dades:
- Designació del Delegat de Protecció de Dades
(DPD) dels tractaments automatitzats i no automatitzats.
- Designació del Comitè o Comitès per a la gestió i
coordinació de la protecció de dades, detallant-ne
l’àmbit de responsabilitat, els membres i la relació
amb altres elements de l'organització.
- Designació del Responsable de ciberseguretat i
compliment de protecció de dades.
- Definició dels rols i funcions definint per a cadascun els deures i responsabilitats.
b) Definició de la categorització de cada lloc de treball en matèria de protecció de dades que defineixi
les funcions, deures i obligacions del personal; i els
criteris i regles d'ús encaminats a la correcta utilització de les eines de treball i els serveis. Ha d'incloure
la responsabilitat dels usos indeguts i les mesures
disciplinàries associades.
c) Model de relació amb l'autoritat de control.
d) Registre d'Activitats de Tractament que haurà de
contenir com a mínim els següents camps:
- Nom i dades de contacte del DPD, del Responsable del Tractament i, si s'escau, del corresponsable i
del representant del responsable.
- Activitats i finalitats dels tractaments.
- Descripció de les categories de dades i dels inBàsic teressats.
- Categories dels destinataris a qui se li han comunicat o comunicaran les dades, inclosos els destinataris en tercers països o organitzacions internacionals.
- Transferències internacionals de dades.
- Quan sigui possible, els terminis previstos per a la
supressió de les diferents categories de dades.
- Quan sigui possible, una descripció general de les
mesures tècniques i organitzatives de seguretat.
e) Si s'actua com encarregat del tractament, haurà
de portar un registre de les categories d'activitats de
tractament que porta a terme per compte d'un responsable que haurà de contenir la següent informació:
- Nom i dades de contacte del encarregat i de cada
responsable per compte del que actuï i, si s'escau,
del representant del responsable o del encarregat i
del DPD.
- Categories de tractaments efectuats per compte de
cada responsable.
- Transferències internacionals de dades.
- Quan sigui possible, una descripció general de les
mesures tècniques i organitzatives de seguretat.
f) Identificació de les Activitats de Tractament i sistemes d'informació associats.
g) Definició dels nivells de risc de les Activitats de
Tractament i els criteris per la classificació.
h) Metodologia d'Avaluació d’Impacte relativa a la
Protecció de Dades (AIPD).
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i) Identificació de les mesures de ciberseguretat associades als diferents nivells de risc.
2. La normativa referida en aquest apartat haurà de
mantenir-se en tot moment actualitzada i serà revisada sempre que es produeixin canvis rellevants.
3. Qualsevol incompliment o excepció de la normativa haurà de ser correctament documentat.

Procediments

1. S'ha de disposar, com a mínim, dels següents documents que detallin de forma clara i precisa com
portar a terme els tractaments automatitzats:
a) Control d’accés lògic (gestió d'usuaris). Ha d'incloure el control d'accés a les dades que tenen limitat el tractament.
b) Identificació i autenticació.
c) Gestió de suports.
d) Còpies de seguretat i restauració de dades.
e) Control d’accés físic.
f) Tractament de fitxers temporals.
g) Eliminació segura d’informació en la reutilització o
Bàsic
destrucció de suports i sistemes.
h) Devolució d'actius.
i) Registre d'accessos.
j) Gestió d'excepcions.
k) Treball fora dels locals del responsable de les Activitats de Tractament o encarregats dels tractaments.
l) Notificació, registre i gestió d’incidències.
m) Notificació de vulneracions de seguretat.
2. Els documents referits en aquest apartat s'hauran
de mantenir en tot moment actualitzats i seran revisats sempre que es produeixin canvis rellevants.
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Procediments
d’autorització

Bàsic

Deures i obligaciBàsic
ons del personal

Coneixement
de la normativa,
procediments i
estàndards de
protecció de dades
Formació i consciBàsic
enciació

Protecció de
Mesures de Ges- dades en el dis- Arquitectura de
tió
seny i per de- seguretat
fecte

Bàsic

1. S'ha d'establir un procés formal d'autoritzacions
que cobreixi, com a mínim, els següents aspectes:
a) Ús de dispositius mòbils (ordinadors portàtils, dispositius mòbils intel·ligents, tauletes, agendes electròniques, etc.).
b) Ús de suports (dispositius òptics (CD's, DVD's),
discs durs externs, cintes i discs de còpies de seguretat, unitats USB o pendrives, targetes de memòria
(SD, microSD, etc.)).
c) Sortida de dispositius mòbils i suports.
d) Tractament fora dels locals del Responsable del
Tractament o Encarregat del Tractament.
e) Accés remot.
f) Execució dels procediments de recuperació de dades.
g) Entrada en producció i manteniment d'equips i
aplicacions.
2. Els documents referits en aquest apartat s'hauran
de mantenir en tot moment actualitzats i seran revisats sempre que es produeixin canvis rellevants.
1. S'ha d'informar al personal de:
a) Les funcions, deures i obligacions tant durant el
període el qual exerceix el lloc de treball com en cas
de finalització de l'assignació o trasllat a un altre lloc
de treball.
b) Els requisits a complir respecte les dades a les
que ha tingut accés, en particular, en termes de confidencialitat, tant durant el període en el qual ha estat
adscrit com posteriorment a la seva finalització.
c) Les mesures disciplinàries en cas d'incompliment.
1. En coordinació amb el DPD, s'han de dur a terme
les accions necessàries per formar i conscienciar regularment el personal sobre el seu paper i responsabilitat en matèria de protecció de dades perquè la
seguretat dels tractaments automatitzats i no automatitzats assoleixi els nivells exigits. En particular,
pel que fa a:
a) La normativa, procediments i estàndards de seguretat relativa al bon ús dels sistemes i els tractaments en paper.
b) La detecció i reacció a incidents de seguretat, activitats o comportaments sospitosos.
c) El procediment de notificació d’incidents i vulneracions de seguretat.
d) La gestió de la informació en qualsevol format en
què es trobi. S’han de cobrir almenys les activitats
següents: llocs de treball endreçats, emmagatzematge, transferència, còpies, distribució, destrucció i
ús de fitxers temporals.
1. S'han de dissenyar i configurar els sistemes i xarxes aplicant la regla de mínima funcionalitat i la seguretat per defecte.
2. El disseny d'arquitectura de seguretat ha de contemplar les instal·lacions, els sistemes, l'esquema de
línies de defensa i els sistemes d'identificació i autenticació.
3. S'han de configurar de forma segura els equips,
prèviament a al seva entrada en producció de forma
que s'apliquin mesures tècniques i organitzatives
que garanteixin, per defecte:
a) la limitació del tractament de dades per part dels
usuaris dels diferents sistemes d'informació d'acord
amb les funcions que l'usuari ha de desenvolupar.
b) la retirada de comptes i contrasenyes per defecte.
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c) que no es proporcionin funcions innecessàries, ni
d'operació, ni d’administració, ni d'auditoria, de manera que es redueixi el seu perímetre al mínim imprescindible.
d) que no es proporcionin funcions que no siguin
d'interès , ni siguin necessàries i, fins i tot, les que siguin inadequades al fi que es persegueix.
4. S'ha de mantenir documentació tant del disseny
d'arquitectura com de la configuració dels equips.
5. De manera prèvia a l'entrada en producció s'ha de
realitzar un anàlisi de vulnerabilitats.
6. S'ha de demanar autorització relativa a l'entrada
en producció i manteniment d'equips i aplicacions.

1. El desenvolupament d'aplicacions s'ha de fer sobre un sistema diferent i separat del de producció i
no hi ha d'haver eines o dades de desenvolupament
en l'entorn de producció.
2. S'ha d'aplicar una metodologia de desenvolupament reconeguda que:
a) Prengui en consideració els aspectes de seguretat en tot el cicle de vida.
b) Utilitzi algoritmes, programari i biblioteques recoDesenvolupament
Bàsic negudes.
segur
c) Contempli la generació i el tractament de pistes
d'auditoria que permeti registrar les activitats dels
usuaris tal i com s'especifica a la mesura Id 20 "Registre i protecció d'activitat dels usuaris".
3. De manera prèvia a l'entrada en producció s'ha de
realitzar:
a) Comprovació del funcionament correcte de l'aplicació.
b) Anàlisi de vulnerabilitats.

Proves

1. Les proves s'han de fer en un entorn aïllat del de
producció.
2. Les proves anteriors a l'entrada en producció o
modificació no s'han de fer amb dades reals, llevat
Bàsic
que s'asseguri que l'entorn en el que es facin les
proves tingui implementades les mesures de ciberseguretat establertes pel nivell de seguretat del tractament de les dades.
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1. Els requisits d’accés s’han d’atenir al que s’indica
a continuació:
a) Tot sistema d'informació ha de disposar de mecanismes d’autenticació per a validar la identitat dels
usuaris que hi accedeixen.
b) Els recursos del sistema s’han de protegir amb algun mecanisme que n’impedeixi la utilització, llevat
Requisits d'accés i
de les entitats, usuaris o persones que gaudeixin de
segregació de
Bàsic
drets d’accés suficients.
funcions
c) Els drets d’accés de cada recurs s’han d’establir
segons les decisions de la persona responsable del
recurs, i s’han d’atenir a la normativa de seguretat
del sistema.
d) Particularment, s’ha de controlar l’accés als components del sistema i als seus fitxers o registres de
configuració.

1. Abans de proporcionar les credencials d’autenticació als usuaris, aquests s’han d’haver identificat i
registrat de manera fidedigna davant el sistema o
davant un proveïdor d’identitat electrònica reconegut
per l’Administració. Es preveuen diverses possibilitats de registre dels usuaris:
- Mitjançant la presentació física de l’usuari i la verificació de la seva identitat d’acord amb la legalitat vigent, davant un funcionari habilitat per a això.
- De manera telemàtica, mitjançant DNI electrònic o
Gestió d'accesun certificat electrònic qualificat.
sos dels usua- De manera telemàtica, utilitzant altres sistemes adris
mesos legalment per a la identificació dels ciutadans
dels que prevegi la normativa aplicable.
2. Els mecanismes d'autenticació emprats a cada
sistema s’han d’adequar al nivell del sistema i respondre als mecanismes autoritzats al Reglament Europeu 910/2014 (eIDAS) i reglaments d'execució del
mateix, així com el Protocol d'Identificació i Signatura Electrònica, aprovat per l'Ordre GRI/233/2015,
de 20 de juliol, i la Política d'Identificació i Signatura
Identificació i auBàsic Electrònica del Marc Normatiu de Seguretat de la Intenticació
formació de la Generalitat de Catalunya. Els mecanismes poden utilitzar els factors d’autenticació següents:
- “Factors de coneixement”: contrasenyes o claus
concertades. Han de disposar de regles bàsiques de
qualitat (extensió, tipus de caràcters, etc.).
- “Factors de possessió”: components lògics (com
ara certificats de programari) o dispositius físics
(tokens, telèfons mòbils, dispositius).
- “Factors inherents o propis de l'usuari“: elements
biomètrics.
3. En l'àmbit bàsic es requerirà com a mínim un factor d'autenticació. Els factors anteriors es poden utilitzar de manera aïllada o combinar-se per generar
mecanismes d’autenticació forta (veure nivells superiors).
4. La identificació dels usuaris del sistema s’ha de
fer d’acord amb el que s’indica a continuació:
a) Els identificadors d’usuari han de complir amb el
MCPD i el Marc Normatiu de la Seguretat de la Informació de la Generalitat de Catalunya.
Pàgina 29 de 44

b) Es poden utilitzar com a identificador únic els sistemes d’identificació que prevegi la normativa aplicable.
c) Quan l’usuari tingui diferents rols davant del sistema (p.ex. com a ciutadà, com a treballador intern
de l’organisme i com a administrador dels sistemes),
ha de rebre identificadors singulars per a cadascun
dels casos de manera que sempre quedin delimitats
privilegis i registres d’activitat.
d) Cada entitat (usuari o procés) que accedeix al sistema ha de disposar d’un identificador únic de manera que:
- Es pot saber qui rep i quins drets d’accés rep.
- Es pot saber qui ha fet alguna cosa i què ha fet.
5. Les credencials s’han de gestionar de la manera
següent:
a) S’han d’activar una vegada estiguin sota el control
efectiu de l’usuari.
b) Han d’estar sota el control exclusiu de l’usuari.
c) L’usuari ha de reconèixer que les ha rebut i que
coneix i accepta les obligacions que implica la seva
tinença, en particular, el deure de custòdia diligent,
protecció de la seva confidencialitat i informació immediata en cas de pèrdua.
d) Han de ser inhabilitats en els casos següents:
quan l’usuari deixa l’organització per qualsevol
causa; quan l’usuari cessa en la funció per a la qual
es requeria el compte d’usuari; o quan la persona
que el va autoritzar dóna ordre en sentit contrari. En
definitiva, quan s'acaba la relació amb el sistema.
e) S’han de retenir durant el període necessari per
atendre les necessitats de traçabilitat dels registres
d’activitat que hi estan associats. A aquest període
se’l denomina període de retenció.
f) S'han de revisar periòdicament els identificadors i
verificar si és necessari que accedeixin als sistemes
d'informació.
g) En el cas que siguin contrasenyes, s'han de configurar segons l'estàndard de contrasenyes del Marc
Normatiu de Seguretat de la Informació de la Generalitat de Catalunya. Concretament, en allò referent a
la complexitat, longitud, caducitat, limitació del nombre d'intents fallits, reutilització i emmagatzematge.
En cas d'utilitzar OTPs aquests no tindran una duració superior a 24 hores.
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1. L'assignació i l'ús dels privilegis d'accés ha d'estar
restringida i controlada. L'assignació de drets d'accés privilegiats ha d’estar recollida en un procés formal d'autorització, d'acord amb la normativa de control d'accés aplicable. Només el personal autoritzat
pot concedir, alterar o anul·lar l’autorització d’accés
als recursos, de conformitat amb els criteris establerts pel seu propietari.
2. Els drets d’accés de cada usuari s’han de limitar
atenent els principis següents:
a) Mínim privilegi. Els privilegis de cada usuari s’han
de reduir al mínim estrictament necessari per complir
les seves obligacions.
b) Necessitat de conèixer. Els privilegis s’han de limitar de forma que els usuaris només accedeixin al
coneixement d’aquella informació requerida per
complir les seves obligacions.
3. L'assignació de drets ha de tenir en compte el següent:
a) Haurien d'identificar-se els drets d'accés privilegiats associats a cada sistema o procés (p.ex. sistema
Gestió de drets
operatiu, sistema de gestió de BBDD, aplicacions)
d’accés dels usu- Bàsic
juntament amb els usuaris als que s'han d'assignar.
aris
b) S'ha d'autoritzar l'assignació de privilegis i s'han
de registrar tots els privilegis assignats. Els drets
d'accés no s'han de fer efectius fins que es completi
el procés d'autorització.
c) Han de definir-se els requisits per al venciment
dels drets d'accés privilegiats.
d) Els drets d'accés han d'assignar-se a un identificador d'usuari.
e) S'han de revisar periòdicament els permisos assignats als usuaris i, verificar que es corresponen a
les seves funcions.
f) En cas que sigui recomanable per criteris d'eficiència i no generi riscos de seguretat, l'assignació de
permisos d'usuari es podrà realitzar en base a la definició i parametrització de rols, d'acord amb allò establert al Marc Normatiu de Seguretat de la Informació de la Generalitat de Catalunya.
g) S'han d'establir i mantenir procediments per a
evita l'ús no autoritzat de l'identificador d'usuari, en
especial pel que fa a aquelles credencials amb permisos d’administrador.
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Accés local i remot

Es considera accés local el realitzat des de llocs de
treball dins de les mateixes instal·lacions de l’organització i des dels recursos propis ubicats en dites
instal·lacions.
Es considera accés remot el realitzat des de fora de
les mateixes instal·lacions de l’organització, a través
de xarxes o recursos de tercers que no estiguin posats a disposició específicament com a recursos locals o propis de la Generalitat de Catalunya.
1. S’ha de garantir la seguretat del sistema quan hi
accedeixin remotament usuaris o altres entitats,
cosa que implica protegir tant l’accés en si mateix
com el canal d'accés remot. La concepció d'accés
remot s'haurà d'aplicar a les formes establertes de
Teletreball al Marc Normatiu de Seguretat de la Informació de la Generalitat de Catalunya.
2. Els accessos hauran de complir amb les següents
mesures segons el nivell dels tractaments:
a) S’han de prevenir atacs que puguin revelar inforBàsic
mació del sistema sense arribar a accedir-hi. La informació revelada a qui intenta accedir-hi ha de ser
la mínima imprescindible (els diàlegs d’accés només
han de proporcionar la informació indispensable).
b) El sistema ha d’informar l’usuari de les seves obligacions, si fossin específiques, immediatament després d’obtenir l’accés. Aquesta informació en relació
amb les obligacions generals aplicables als sistemes
de la Generalitat es mostrarà la primera vegada que
l'usuari accedeixi al sistema.
c) Passat un cert temps d'inactivitat en la sessió de
l'usuari, ja sigui amb el sistema o amb una aplicació
en particular, s’han de cancel·lar les sessions obertes des de l’esmentat lloc de treball.
3. S'aplicaran a les connexions en remot les mesures de seguretat establertes per a l'accés local, sempre i quan resultin adients. En cas contrari es definiran mesures equivalents per a assolir un nivell de
seguretat equiparable.
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Contractació i
Gestió de Seracords de nivell
veis Externs
de servei

1. S'han de subscriure, si són d'aplicació els escenaris descrits, els següents contractes o altres actes jurídics amb els següents actors:
a) Encarregats del Tractament. Aquests han d'establir de forma clara i concisa, com a mínim:
- Objecte.
- Durada.
- Naturalesa i finalitat del tractament (característiques del servei prestat).
- Tipus de dades personals.
- Categoria dels interessats.
- Obligacions, responsabilitats i drets del Responsable.
- Obligacions, responsabilitats i drets de l'Encarregat
segons el clausulat de l'article 28.3 RGPD.
- Mesures tècniques i organitzatives que ofereixin
unes garanties suficients d'acord amb el nivell de
risc de les dades.
- Nivells de servei (temps de resposta en cas de violacions de seguretat, resolució d'incompliments,
etc.).
- Conseqüències de l'incompliment.
- Devolució o destrucció de les dades a la finalització
de l'encàrrec.
b) Prestadors de serveis sense accés a dades.
Aquests han d'establir de forma clara i concisa, com
a mínim:
- Naturalesa i finalitat del servei.
- Prohibició d'accedir a les dades personals.
- Obligació de deure de secret respecte a les dades
que el personal hagués pogut conèixer amb motiu
Bàsic de la prestació de servei.
- Conseqüències de l'incompliment.
2. Els Encarregats del Tractament han de subscriure
contractes o altres actes jurídics amb els subencarregats que utilitzin per a dur a terme determinades
activitats de tractament. Aquests hauran d'establir,
com a mínim, les mateixes obligacions de protecció
que les estipulades en el contracte o altre acte jurídic entre el responsable i l'encarregat. Les subcontractacions han d'estar autoritzades pel Responsable
del Tractament.
3. El Responsable del tractament ha d'identificar les
activitats dels tractaments i sistemes d'informació
tractats per compte de tercers amb referència expressa a l'encarregat, al contracte o document que
reguli les condicions i la vigència de l'encàrrec.
4. Si s'actua com Encarregat del Tractament s'ha d'identificar i registrar les activitats de tractament i sistemes d'informació que tracta per compte de tercers,
si és el cas, amb referència expressa al Responsable del tractament, al contracte o document que reguli les condicions i la vigència de l'encàrrec.
5. En cas de disposar d'encarregats de tractament el
Responsable haurà d'establir un sistema de garanties per acreditar la qualitat i adequació professional
de l'encarregat de tractament. Aquest s'haurà d'introduir en els models d'acreditació de la solvència tècnica en els procediments de contractació i es podrà
basar en l'acreditació professional mitjançant certificats i models de compliment voluntaris (com per
exemple codis de conducta) reconeguts a nivell nacional i/o internacional.
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Condicionament
dels locals

Protecció de les
Mesures de Proinstal·lacions i
tecció
infraestructures

1. Els locals on s’ubiquin els sistemes d’informació i
els seus components han de disposar d’elements
adequats per al funcionament eficaç de l’equipament
instal·lat allà. I, especialment:
a) Condicions de temperatura i humitat.
b) Energia elèctrica, i les seves preses corresponents, necessària per a funcionar, de forma que es
garanteixi el subministrament de potència elèctrica i
el funcionament correcte dels llums d’emergència.
Bàsic
c) Protecció contra les amenaces identificades a
l’anàlisi de riscos.
d) Protecció del cablatge contra incidents fortuïts o
deliberats.
2. S’ha de garantir el subministrament elèctric als
sistemes en cas de fallada del subministrament general i garantir el temps suficient perquè finalitzin ordenadament els processos, salvaguardant la informació.

L’equipament s’ha d’instal·lar en àrees específiques
per a la seva funció (àrees de CPDs o sales tècniques, edificis o ubicacions on es trobi ubicat aquest
equipament). S’han de controlar els accessos a les
àrees indicades de manera que només s’hi pugui acControl d’accés fícedir per les entrades previstes i vigilades.
Bàsic
sic
1. Han de quedar registrades l’entrada i sortida de
les persones a les àrees separades i concretament
la identificació de la persona, la data i hora d’entrada
i sortida.
2. El registre d’accessos ha d’estar controlat per una
persona autoritzada.
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S'ha de garantir que l'equipament i els suports estan
sota control i que satisfan els seus requisits de seguretat mentre estan sent desplaçats d’un lloc a un altre. A aquest efecte:
1. S’ha de portar un registre detallat de qualsevol entrada i sortida d’equipament i suports dels CPDs, sales tècniques, edificis o ubicacions on es trobin
aquests equipaments o suports, incloent-hi la identiRegistre d'entrada
ficació de la persona que autoritza el moviment. El
i sortida d'equipa- Bàsic
registre ha de reflectir: data i hora, identificació inement i suports
quívoca de l'equipament, persona que realitza l'entrada o sortida, persona que autoritza l'entrada o sortida i persona que realitza el registre.
2. S’ha d'elaborar una llista de serveis autoritzats de
transport o missatgeria a emprar.
3. S’ha de disposar d’un procediment informal que
compari les sortides amb les arribades per tal de detectar algun incident.

1. El Responsable de tractament haurà de tenir un
model de compliment que permeti el seguiment, revisió i autoavaluació de les mesures de seguretat apliMonitorització Controls d’auditocades als tractament de dades de caràcter personal.
de l'activitat i in- ria dels sistemes Bàsic Aquest model de compliment ha de permetre acredicidències
de la informació
tar i disposar de les evidències pertinents per acreditar el nivell de compliment en relació amb el present
MCPD o amb les mesures excepcionals que s'hagin
determinat a les corresponents AIPD.
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1. S’han de registrar les activitats dels usuaris en el
sistema, de manera que:
a) El registre ha d’indicar qui fa l’activitat, quan la fa i
sobre quina informació i les activitats efectuades
amb èxit i els intents fallits.
b) S’ha d’incloure l’activitat dels usuaris i, especialment, la dels operadors i administradors quan puguin accedir a la configuració i actuar en el manteniment del sistema.
c) La determinació de quines activitats s’han de registrar i amb quins nivells de detall s’han d’adoptar
Registre i protecen vista de l’anàlisi de riscos feta sobre el sistema i
ció de l'activitat
Bàsic les capacitats del mateix.
dels usuaris
2. S’han d’activar els registres d’activitat en els servidors.
3. El període de conservació de la informació es regirà per la normativa de gestió de traces del Marc
Normatiu de Seguretat de la Informació de la Generalitat de Catalunya (18 mesos).
4. En cas de produir-se incidents o un increment de
risc en relació amb amenaces o bé es produeix un
requeriment de caràcter legal, es podrà recuperar,
revisar i analitzar la informació associada a aquesta
activitat sempre aplicant criteris de necessitat, idoneïtat i proporcionalitat.

1. S’ha d'establir un registre d'incidents en què es
faci constar el tipus d'incidència, el moment en què
s'ha produït, o si s'escau, detectat, la persona que fa
Gestió d'incidents
la notificació, a qui se li comunica, els efectes derii sistema de notifiBàsic vats i les mesures correctores aplicades. A mes,
cacions d'incis'hauran de registrar les restauracions de còpies de
dents
seguretat, indicant la persona que realitza el procés,
les dades restaurades i les dades que 'hagin hagut
de gravar manualment en el procés de recuperació.

1. S’han de mantenir inventaris actualitzats de tots
els elements del sistema (informació, programari,
maquinari, serveis, tercers, persones, instal·lacions,
suports d'informació), detallant-ne com a mínim:
Protecció d'aca) El responsable.
Inventari d’actius Bàsic
tius
b) Tipus d'actiu (servidor, ordinador, router, etc.).
c) Identificador, fabricant i model.
d) Ubicació.
2. Els inventaris s'actualitzaran en funció dels terminis establerts a la normativa.
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1. Els fitxers temporals que s'haguessin creat exclusivament per la realització de treballs temporals auxiliars hauran de complir amb les mesures establerFitxers temporals Bàsic tes que s'apliquin als fitxers considerats definitius.
2. Tot fitxer temporal així creat serà esborrat una vegada hagi deixat de ser necessari per la finalitat que
va motivar la seva creació.

Protecció
d’equips

1. El lloc de treball s’ha de bloquejar al cap d’un
temps prudencial d’inactivitat i ha de requerir una
nova autenticació de l’usuari per reprendre l’activitat
en curs.
2. Els equips han de disposar de protecció antivirus i
antimalware.
3. Els equips que siguin susceptibles de sortir de les
instal·lacions de l’organització i no es puguin benefiBàsic ciar de la protecció física corresponent, amb un risc
manifest de pèrdua o robatori, s’han de protegir adequadament. Sense perjudici de les mesures generals que els afectin, s’ha d’evitar, en la mesura del
possible, que l’equip contingui claus d’accés remot a
l’organització. Es consideren claus d’accés remot les
que siguin capaces d’habilitar un accés a altres
equips de l’organització, o altres de naturalesa anàloga.

S'han d'aplicar les mesures preventives i correctives
necessàries per a mantenir l'equipament físic i lògic
assegurant la confidencialitat, integritat i disponibilitat continua dels equips i sistemes. D'acord amb
això, s'ha de disposar de:
1. Les especificacions dels fabricants pel que fa a la
Manteniment d'einstal·lació i manteniment dels sistemes.
Bàsic
quipament
2. Un seguiment continu dels anuncis de defectes,
utilitzant mecanismes, com per exemple, la subscripció de correu d'avisos de defectes per part del fabricant.
3. Un procediment per analitzar, prioritzar i determinar quan aplicar les actualitzacions de seguretat, pedaços, millores i noves versions.
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1. Els suports d’informació s’han d’identificar mitjançant etiquetatge o mecanisme equivalent de forma
que, sense revelar el seu contingut, s’indiqui el nivell
de seguretat de la informació continguda de més
qualificació.
2. Les etiquetes o mecanismes equivalents haurien
de ser fàcilment identificables. S'informarà als usuaris sobre aquests mecanismes d'identificació per tal
que, o bé mitjançant simple inspecció, o bé mitjanProtecció dels suçant el recurs a un repositori, puguin entendre el sigBàsic
ports d'informació
nificat.
3. Es podrà excloure, per previsió a la normativa, l'obligació d'etiquetatge en cas de suports en que no
es pogués complir per les seves característiques físiques, establint mesures alternatives per assegurar la
seva identificació i localització.
4. Els suports d’informació que s’hagin de reutilitzar
per a una altra informació o lliurar a una altra organització han de ser objecte d’un esborrament segur
del seu contingut.
Devolució d'actius

El personal intern o extern haurà de retornar tots els
Bàsic actius de l'organització que estiguin en el seu poder
al finalitzar la relació laboral, el contracte o acord.

1. S’ha d’exigir que els llocs de treball estiguin enProtecció del lloc
dreçats, sense més material damunt la taula que el
Bàsic
de treball
requerit per a l’activitat que es realitza en cada moment.

Un cop finalitzi el tractament de dades i quan el Responsable del tractament hagi establert que les dades
Protecció de la
personals s’han de conservar pels motius establerts
informació
al RGPD o a la legislació aplicable, que impliquin
Limitació del tracuna limitació d’ús de les mateixes, s’hauran d’adoptament de dades Bàsic
tar mesures tècniques per protegir les dades d’acord
personals
amb aquest nou estat, com les següents:
1. Control d’accés.
2. Ubicació de les dades en un sistema diferent.
3. Xifrat.
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1. S’han de fer còpies de seguretat que permetin recuperar dades perdudes, accidentalment o intencionadament amb una antiguitat determinada. En particular, s’ha de considerar la conveniència o necessitat, segons que correspongui, que les còpies de seguretat estiguin xifrades.
2. Aquestes còpies han de tenir el mateix nivell de
seguretat que les dades originals.
3. Les còpies de seguretat han d’incloure:
a) Informació de treball de l’organització que es refeCòpies de Segureixi a dades personals.
Bàsic
retat
b) Aplicacions en explotació, incloent-hi els sistemes
operatius mitjançant les que es tractin dades personals.
c) Claus utilitzades per preservar la confidencialitat
de les dades.
4. Semestralment es verificarà la correcta definició,
funcionament i aplicació dels procediments de realització de les còpies i dels procediments de recuperació.
5. La recuperació de còpies haurà de ser autoritzada
pel Responsable del tractament.

1. S'han de limitar els accessos dels usuaris únicaProtecció de la
ment als recursos necessaris per al desenvolupainformació en Control d'accés a
ment de les seves funcions. A tal efecte, el ResponBàsic
tractaments no la documentació
sable del tractament ha d'elaborar una relació actuaautomatitzats
litzada d'usuaris i perfils d'usuaris i els accessos autoritzats per a cadascun d'ells.
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1. S'ha de disposar de mesures físiques o lògiques,
o ambdues, que obstaculitzin la obertura dels dispositius d'emmagatzematge que continguin dades de
caràcter personal. Si no és possible adoptar aquesta
mesura el responsable del tractament haurà d'adoptar mesures que impedeixin l'accés de persones no
autoritzades.
2. Si, per trobar-se en procés de tramitació o revisió,
la documentació no es troba arxivada als dispositius
d'emmagatzematge escaients, la persona que es
Custòdia, emmatrobi al càrrec de la mateixa haurà de custodiar la
gatzematge i des- Bàsic documentació impedint l'accés a qualsevol persona
trucció
no autoritzada.
3. S'ha d'exigir que els llocs de treball estiguin endreçats, sense més documentació damunt la taula
que la requerida per a l’activitat que es realitza en
cada moment.
4. S'ha de destruir qualsevol document que contingui
dades de caràcter personal que sigui rebutjat.
5. La destrucció es durà a terme mitjançant l'adopció
de mesures dirigides a evitar l'accés a la informació
continguda en els mateixos o la seva recuperació
posterior per a eliminar el risc d'accés indegut.

1. S'han de destruir les còpies o reproduccions reCòpia i reproducbutjades de manera que s'eviti l'accés a la informaBàsic
ció de documents
ció continguda en les mateixes o la seva recuperació
posterior.

1. Quan el tractament de dades es realitzi fora dels
locals del responsable o de l'encarregat del tractament el responsable del tractament ho haurà d'autoritzar prèviament.
2. S'ha de portar un registre detallat de qualsevol enTrasllat de docuBàsic trada i sortida de documentació. El registre ha de rementació
flectir: data i hora, identificació de la documentació,
el nombre de documents, el tipus d'informació que
contenen, persona que realitza l'entrada o sortida, la
forma d'enviament, la persona que autoritza l'entrada o sortida i la persona que realitza el registre.
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Criteris d'arxiu

1. S'ha de garantir la correcta conservació dels documents, la localització i consulta de la informació de
conformitat amb els criteris previstos a la legislació
vigent sobre arxivística. Aquests criteris han possibilitar l'exercici dels drets previstos a la normativa de
Bàsic
protecció de dades. En aquells casos en els quals
no existeixi normativa aplicable, el responsable del
tractament haurà d'establir els criteris i procediments
d'actuació que hauran de seguir-se en matèria d'arxiu.

1. S’ha d'establir un registre d'incidents en què es
Gestió d'incidents
faci constar el tipus d'incidència, el moment en què
i sistema de notifiBàsic s'ha produït, o si s'escau, detectat, la persona que fa
cacions d'incila notificació, a qui se li comunica, els efectes deridents - paper
vats i les mesures correctores aplicades.

Procediments paper

1. S’ha de disposar dels següents procediments pels
tractaments no automatitzats:
a) Treball fora dels locals del responsable de les activitats dels tractaments o encarregats dels tractaments.
b) Notificació, registre i gestió d’incidències.
Bàsic c) Control d’accés.
d) Criteris d’arxiu.
e) Dispositius d’emmagatzematge.
f) Custòdia.
g) Còpia o reproducció.
h) Trasllat.
i) Destrucció paper.
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ANNEX 4. Requisits de seguretat (ENS) pels
proveïdors de serveis
Objecte de l’Annex
El present document defineix els controls que hauria de fer front una empresa adjudicatària de
serveis informàtics en cas d’auditoria de l’ENS de nivell BAIX.
Requeriments
ID 1. Política de Seguretat Es disposa d'una Política de Seguretat que inclou:
1- Objectius de l'organització
2- Marc legal i regulador
3- Rols relacionats amb la seguretat, així com les seves responsabilitats i procediment de
designació.
4- Estructura del comitè de gestió i coordinació de seguretat.
5- Criteri per a la classificació de la documentació.
6- Referència a la legislació aplicable en matèria de tractaments de dades de caràcter
personal.
7- La Política de Seguretat ha de ser un document en paper o suport electrònic.
8- La Política de Seguretat inclou l'especificació del termini i condicions de la seva revisió i
que ha d'estar aprovada per un òrgan superior.
9- La Política de Seguretat inclou un apartat específic de gestió dels usuaris i els seus
privilegis, així com la persona responsable.
10- La Política de Seguretat inclou un apartat específic indicant els responsables de la
informació gestionada pel sistema.
ID 3. Procediment de revisió de la Política de Seguretat
Document contenint el Procediment de revisió i aprovació de la Política de Seguretat o en el seu
defecte, apartat de la Política de Seguretat on s'especifiqui el període de revisió i aprovació.
ID 4. Evidència de la difusió de la Política de Seguretat
Evidència de què la Política de Seguretat és accessible pel personal afectat a la Intranet, pàgina
web, portal, repositori o ha estat distribuïda a tots els usuaris dels quals són responsables
mitjançant del correu electrònic.
ID 10. Evidència de la difusió de la Normativa de Seguretat
Evidència que la Normativa de Seguretat - ja sigui pròpia o s'empri el Marc Normatiu de l’Agència
de Ciberseguretat de Catalunya - està disponible a la Intranet, pàgina web, portal, repositori, llibreria
o a qualsevol altre mitjà accessible per a tots els usuaris implicats o bé que els ha estat distribuïda
a través del correu electrònic.
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ID 11. Procediments de Seguretat Es disposa de Procediments de Seguretat per a la realització
de les tasques rutinàries.Aquests han d'incloure com a mínim:
1- Com portar a terme les tasques habituals.
2- Qui ha de fer cada tasca.
3- Com identificar i reportar comportaments anòmals.
ID 13. Evidència de la difusió dels Procediments de Seguretat o de la possibilitat d’accés per part
dels usuaris.
Evidència de que els Procediments de Seguretat - siguin propis o s'emprin els del Marc
Normatiu de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya - estan disponibles a la Intranet, pàgina
web, portal, repositori, llibreria o a qualsevol altre mitjà accessible per a tots els usuaris implicats.
ID 40. Document d'Identificació del Control d'Accés al sistema
Es disposa d'un procediment formalitzat de gestió d'usuaris degudament aprovat i actualitzat que
s'indiqui:
- Com es realitza la gestió dels usuaris i dels seus privilegis així com la persona responsable
de la gestió dels usuaris
- Que els identificadors dels usuaris han de ser nominals i no es poden compartir
- El període de retenció dels usuaris.
ID 43. Procediment d'Autenticació del Sistema
Es disposa d'un procediment degudament aprovat i actualitzat on es descriuen els mecanismes
d'autenticació dels usuaris o s'especifica dins del procediment formalitzat de gestió d'usuaris els
següents punts:
1- Es detalla els sistemes d'autenticació dels usuaris amb l'obligació de tenir almenys un factor
d'autenticació.
2- Es detalla i s'obté l'evidència de que l'usuari confirma la recepció de l'identificador, coneix i
accepta les obligacions.
3- S'explica com gestionar les baixes d'usuaris i el lligam amb RRHH que permeti avisar als
responsables de gestió d'usuaris del canvi en les relacions amb aquests.
4- S'indica que es facin servir almenys dos factors d'autenticació en els sistemes categoritzats
com a nivell mig i alt.
5- En el cas que es facin servir tokens, que aquests utilitzen un algoritme autoritzat pel CCN,
per exemple AES.
ID 46. Document de Requeriments d'Accés al sistema
Es disposa d'un procediment formalitzat de gestió d'usuaris degudament aprovat i actualitzat que
s'indiqui:
- Com es realitza la gestió dels usuaris i dels seus privilegis així com la persona responsable
de la gestió dels usuaris.
- Que els identificadors dels usuaris han de ser nominals i no es poden compartir.
- El període de retenció dels usuaris.
ID 50. Eina corporativa específica per a la gestió dels usuaris propis
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Es disposa d'una eina corporativa específica per a la gestió dels usuaris.
ID 54. Procediment de Gestió de Drets d'Accés al Sistema
Es disposa d'un procediment o s'inclou dins del procediment formalitzat d'usuaris del sistema els
següents punts:
- S'assignarà el rol adequat a cada usuari amb els mínims privilegis possibles i revisant-se els
mateixos periòdicament.
- S'inclourà la relació entre els permisos que ha de tenir cada usuari en funció del seu rol.S'especificarà quins son els responsables dels recursos dels sistemes (físics i lògics) i qui té la
responsabilitat delegada de concedir, alterar o anul·lar l'accés als mateixos.
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