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1. Objecte del contracte
L’objecte d’aquesta contractació és la prestació dels serveis per al manteniment correctiu del
servei ERES 2.0 incloent totes les tasques necessàries d’anàlisi, disseny i control de qualitat.

2. Situació actual del projecte
2.1

Antecedents

El servei ERES del Consorci AOC va néixer fa més de 10 anys amb l’objectiu de proporcionar
una solució tecnològica a les administracions públiques catalanes que els permetés gestionar
el registre d’entrada i sortida de documents, tant presencial com electrònic.
Des de finals del 2017 i al llarg del 2018 es va treballar en la provisió d’una nova solució tecnològica, anomenada ERES 2.0, que incorporés el conjunt de funcionalitats existents fins ara més
aquelles noves necessitats derivades de l’aplicació de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i de la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector
públic, estretament relacionades amb el registre electrònic i l’expedient electrònic.
En aquest sentit, s’ha proveït d’un servei modular, sempre sota una modalitat de programari
com a servei a les administracions públiques de Catalunya, que permet als ens usuaris disposar
d’una solució de registre general d’entrada i sortida de documents (assentaments), tant per
aquella documentació presentada de forma presencial a les oficines d’assistència en matèria de
registre de l’ens, com per aquella presentada de forma electrònica mitjançant els diferents serveis d’administració electrònica que ofereix el Consorci AOC i que es registren a l’ERES mitjançant el servei de registre unificat (MUX). També inclou un mòdul de registre d’expedients que
permet a l’ens crear expedients a partir de la documentació associada a un assentament de
registre o bé d’ofici, i fer-ne el seu seguiment de manera simplificada fins a la finalització de la
seva tramitació.
Entre els anys 2019 i 2020 es van migrar cap a ERES 2.0 els ens que feien ús de l’antiga solució
de registre amb l’objectiu d’oferir un servei més usable construït sobre tecnologia moderna i la
possibilitat d’ús d’un mòdul de tramitació simplificada d’expedients.
Durant els anys 2021 i 2022 s’ha donat continuïtat a la implantació del servei implementant
millores funcionals a partir de les aportacions dels usuaris del servei.
Actualment existeixen més de 180 entitats que disposen d’entorn a ERES 2.0 entre les quals
s’inclou el propi Consorci AOC que en fa ús de la solució de registre i del mòdul d’expedients
que el servei incorpora.
La necessitat de la contractació és estendre el manteniment del servei durant l’any 2023 amb
possibilitat de pròrroga del mateix durant els anys successius per donar continuïtat als entorns
de la solució ja creats i afegir-ne de nous per donar resposta a l’adhesió de nous ens usuaris al
servei.
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3. Requeriments de la prestació del servei
3.1

Requeriments funcionals i tècnics

Els objectius principals d’aquest contracte contemplen diferents tasques de manteniment correctius i noves funcionalitats vinculades als elements que es detallen a continuació, pels quals
no és possible determinar amb exactitud l’esforç necessari de realització, o assegurar que no
apareguin noves tasques relacionades amb les descrites, sigui per necessàries millores sorgides de l’ús del servei, o noves funcionalitats detectades a la solució:
CONSTRUCCIÓ I MANTENIMENT DE SERVEIS



Gestió del servei, coordinació i supervisió de l’aplicació ERES.



Manteniment correctiu.



Manteniment per cobrir noves funcionalitats o millores tant de tipus tècnic com funcional.



Control de qualitat dels correctius. Validació del funcionament correcte d’aquests tant
a nivell funcional com tècnic.



Gestió i control del codi font de l’ERES.



Enriquiment dels mòduls incorporats a la solució (registre, tasques, expedients i administració), per a incrementar la usabilitat dels mateixos, dotar-los de majors funcionalitats i fer-los més àgil.
Mòdul de registre:
1. Adaptació del Quadre de Classificació a Codis SIA: actualment existeix una funcionalitat de càrrega del Quadre de Classificació de procediments que permet incorporar un QdC propi a través d’un fitxer excel, o bé, els Quadres de Classificació
predefinits del model eSet o de la Generalitat de Catalunya per als ens locals. Es
permet també la càrrega manual de sèries de procediments a l’ERES.
Aquestes sèries es relacionen posteriorment als registres i expedients creats a
l’eina.
Es plateja afegir una columna als QdC que es poden carregar que permeti associar
un Codi SIA a cada procediment. Aquests han de ser diferents per a cada entorn
(cada ens té els seus) per la qual cosa hem de permetre que cada organisme pugui
carregar aquests codis des de la funcionalitat de càrrega de QdC.
D'altra banda, afegir a la solució la manera d’associar a les taules mestres dels
QdC que tenim per defecte (eSet i Generalitat) amb els codis SIA que cada ens a
l'ERES tingui declarat. Des de l'AOC es preveu tenir un servei des del qual puguem
consultar aquests codis per codi INE.
Aquest codi haurà de quedar associat a les metadades dels registres i expedients
juntament amb el procediment.
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Mòdul d’expedients:
1- Incorporar el concepte de tràmit (de manera similar a la funcionalitat de tasques
que ja tenim) i permetre afegir tràmits durant la tramitació dels expedients.
2- En els expedients creats amb el procediment genèric permetre crear tràmits sense
que aquests estiguin vinculats a un flux de tramitació concret, sinó que s’ha de
donar llibertat als usuaris per tal que puguin crear tants tràmits com vulguin durant
la tramitació de l’expedient. Algunes particularitats:
a. El procediment genèric es pot vincular a qualsevol procediment del quadre
de classificació.
b. Els tràmits s’han de crear des del mateix expedient o des d’un menú propi
(similar al de les tasques)
c. Un expedient pot tenir de 0-N tràmits i no hi ha una vinculació entre els
tràmits, en el sentit, que no hi ha flux predeterminat o una seqüència en
l’execució dels tràmits
d. Per a cada tràmit s’ha d’indicar unes dades mínimes:
i. Títol del tràmit
ii. Breu descripció del tràmit
iii. Tipus de tràmit (jo inclouria el llistat que et vaig passar)
iv. Estat de la tramitació (d'inici i incoació, instrucció, finalització i resolució, tancat)
v. Usuari i/o unitat de treball que ha de fer el tràmit
vi. data d’inici
vii. data prevista de finalització
viii. possibilitat d’incorporar documents al tràmit
e. Els tràmits es poden modificar, finalitzar o anul·lar.
f. Creació d’unes de bústies genèriques relacionades amb els tràmits (a part
que es puguin veure en cada expedient)
i. bústia dels tràmits que l’usuari té assignats
ii. bústia dels tràmits que l’usuari ha creat
iii. bústia dels tràmits que l’usuari ha finalitzat
g. Incorporar un cercador de tràmits.
3- Poder definir procediments específics oberts (sense un flux de tramitació tancat
però sí amb un llistat concret de tràmits associats), que permetin visualitzar una
proposta dels tràmits pels quals ha de passar d’expedient, per aquells tipus que
es considerin reiteratius i molt repetitius (per exemple, expedients de contractació
o de gestió d’òrgans de govern).
És a dir, en aquest tipus de procediments l’usuari tindria llibertat d’afegir qualsevol
tràmit disponibles al diagrama d’aquest procediment, però, a més a més, podria
veure els tràmits proposats per seguir la seqüència definida des del diagrama d’una
forma lògica. Algunes particularitats a tenir en compte:
h. Afegir la possibilitat de diagramar aquests procediments i posar-los a disposició dels usuaris definint els entorns als quals s’han d’activar.
i.



Hi haurà certs tràmits que s’hauran de poder reutilitzar entre diferents procediments perquè són comuns (per exemple, realitzar una notificació, etc.)

Realitzar tasques de manteniment als evolutius de la solució desenvolupada durant
les fases anteriors del projecte d’acord als estàndards d’acord de nivell de servei del
Consorci AOC per a adaptar-los a les darreres versions proporcionades per l’AOC
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(Còpia, Via Oberta, e-NOTUM, Tramesa genèrica, e-TAULER, iArxiu, MyGov, MUX,
SIR).


Resolució tècnica de tercer nivell de les incidències rebudes i que impliquin modificar
configuracions de l’ERES 2.0 o el seu codi font, i que puguin suposar la realització de
correctius que siguin bloquejants per al bon funcionament del servei.



Realitzar tasques de suport tècnic durant el procés d’alta de nous ens al servei i en la
resolució d’incidències, derivades de l’ús del servei, quan el nostre servei de suport
tècnic no tingui els coneixements/mitjans suficients per atendre-les.

EXPLOTACIÓ


Suport funcional a l’equip del Consorci Administració Oberta de Catalunya en l’ús dels
serveis.



Suport tècnic especialitzat als administradors de la plataforma.



Control de tots els desplegaments en els entorns de preproducció i producció de serveis, portats a terme dins el context del present contracte.



Revisió de logs del sistema, generació d’alertes i accions preventives i correctives ne-

cessàries per garantir el funcionament del servei.

3.2

Metodologia de treball

Per a la realització de nous mòduls, funcionalitats, serveis o millores el Consorci AOC proporcionarà al adjudicatari el llistat de requeriments a satisfer per poder portar a terme les tasques
proposades, d’acord amb el següent procediment o protocol de treball:










El Consorci AOC proporcionarà la informació funcional i tècnica per tal que l’adjudicatari pugui realitzar l’anàlisi de la solució a implementar.
L’adjudicatari realitzarà l’anàlisi detallat i el disseny tècnic de la solució que el Consorci
AOC haurà de validar.
Un cop aprovada la proposta per part del Consorci AOC l’empresa adjudicatària assumirà el desenvolupament complet de la solució i la codificació del mateix.
El licitador serà el responsable de la definició del pla de proves, i d’integració si s’escau, i de la seva execució als entorns d'integració i preproducció del Consorci AOC.
L’adjudicatari per tant serà el responsable del control de qualitat i de validar el bon
funcionament dels canvis aplicats tant a nivell funcional com tècnic.
L’adjudicatari haurà de preparar els paquets de desplegament per als diferents entorns
de preproducció i producció, així com el procediment de desplegament.
L’adjudicatari haurà d’elaborar la documentació tècnica i els manuals d’usuaris corresponents, així com mantenir actualitzada la documentació existent
L’adjudicatari haurà de prestar la formació als usuaris que determini el Consorci AOC
quan aquest ho consideri adient.
Els correctius o millores a implementar poden respondre a diferents necessitats:
o Funcionals: tenen a veure amb les funcionalitats del servei que es volen incorporar o modificar.
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o
o

De caràcter legal: tenen a veure amb el compliment de la normativa vigent.
De caràcter tècnic: tenen a veure amb necessitats de caràcter tecnològic (actualització de llibreries de tercers, millores de rendiment en determinades funcionalitats, millores en el nivell de seguretat del servei, adaptacions pera fer
convergir el servei amb la resta de plataformes del Consorci AOC, etc.).

Per a la realització de tasques de manteniment correctiu (entès com la resolució d'incidències
de caràcter funcional i tècnic que impedeixen el funcionament normal del servei) es seguirà el
següent protocol:
 Les tasques de manteniment correctiu que el Consorci AOC determini que cal implementar amb caràcter urgent, es prioritzaran per davant de la resta de tasques que
s'estiguin realitzant en el moment de la incidència. Aquestes tasques, se sotmeten 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 setmanal hauran de reflectir aquests correctius realitzats, i
els Nivells de Servei assolits per a cada un d'ells. Es contemplarà finalitzat el correctiu
quan les proves de 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 el seu corresponent validació conjuntament
amb l'equip de Tecnologia del Consorci AOC.
L’adjudicatari serà responsable del control de qualitat del servei en tots aquells desenvolupaments de noves tasques de manteniment correctiu que realitzi. En particular haurà de dur a
terme les següents tasques:
 Definició dels indicadors i mètriques de qualitat que han de complir els 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 acords de nivell
de servei (ANS) definits.
 Control de qualitat de les tasques de manteniment correctiu. Validació del funcionament correcte d’aquests tant a nivell funcional com tècnic.
 Suport als equips de desenvolupament mitjançant la definició dels estàndards i directrius que han de complir tots els correctius per a ser certificats.
 Revisió i auditoria del compliment d’aquests estàndards/directrius per assegurar que
se segueixen les normes establertes.
 Revisió i seguiment de la qualitat de la documentació generada pels equips de desenvolupament
 Comunicació i formació als usuaris que determini el Consorci AOC.
 Suport als usuaris durant la fase d’acceptació dels correctius aplicats seguint els procediments definits.
Totes aquestes activitats estaran directament dirigides i coordinades pel Consorci AOC.

3.3

Infraestructura necessària per dur a terme el projecte

El licitador aportarà les infraestructures informàtiques, llicències de desenvolupament i qualsevol altre component o mitjà tècnic necessari per a la realització dels treballs.
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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 de les tasques portades a terme. A l’annex 1 s’inclou
una descripció de la infraestructura tecnològica del servei.
Es faran servir les mateixes eines que han servit per crear el programari de l’ERES 2.0, però
si es considera beneficiós per al projecte es podria migrar a versions més recents d’aquestes
eines o incorporar-ne de noves:









bases de dades Oracle.
SELENIUM.
aplicacions JAVA en entorns WEB
Tecnologies WEB: HTML, aplicacions responsive i CSS. Aplicacions amb GWT.
Certificats (de segell i servidor)
Servidor d’aplicacions tipus JBoss i/o wildfly.
estàndard JDBC de JAVA.
servidors Linux i Windows Server

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.
3.4

Codi font

El codi font desenvolupat en l’abast d’aquest contracte és propietat del Consorci AOC i des
del Consorci es portarà control de les versions lliurades i desplegades. Aquesta gestió es durà
a terme amb el sistema centralitzat de codi font GIT corporatiu del Consorci AOC.
Els correctius desenvolupats tant de programari com de les bases de dades es realitzaran en
l'entorn de desenvolupament de l'adjudicatari i allà haurà d' executar els tests unitaris. Una
vegada superats aquests, els manteniments correctius es lliuraran a l'entorn de preproducció
on es sotmetran a tests d'integració i a tests d’acceptació per part dels usuaris.

4. Recursos / personal
4.1

Equip de projecte

L’empresa adjudicatària haurà de conformar l’equip de treball necessari en el moment d’iniciar
el contracte. L’equip de treball estarà format per tècnics amb les següents funcions:


Un cap de projecte. Les principals funcions d’aquest perfil seran:
o
o

Interlocució amb el Consorci AOC.
Seguiment del pla derivat del contracte.
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o
o
o
o
o
o
o
o

Direcció del servei, coordinant els recursos assignats al servei, tant materials
com personals.
Establir les planificacions dels diferents correctius.
Vetllar per a que cada fase del projecte es realitzi de forma diligent i dins de les
dates acordades.
Informar de les desviacions de les dates de finalització de cada fase tan bon
punt es detectin.
Realitzar els informes de seguiment.
Assistir a les reunions de seguiment del servei.
Establir-se com a contacte directe d’escalat en cas d’incidències crítiques o
greus.
Supervisió de la feina de la resta de persones de l’equip amb l’objectiu de maximitzar la qualitat dels lliurables.



Un analista programador. Les principals funcions d’aquest perfil seran:
o Fer el recull dels requeriments de l’aplicació i assegurar-se que són complets,
correctes i consistents des del punt de vista funcional.
o Elaborar l’anàlisi funcional dels canvis (millores i/o correctius).
o Definir el pla de proves a realitzar i col•laborar en l’execució del mateix. Dintre
del pla de proves caldrà contemplar:
 Els tests unitaris que definiran el bon comportament de l’aplicació.
 Proves funcionals i de regressió (que l’aplicació fa allò que s’ha demanat).
 Proves d’integració amb aplicacions/components de terceres parts (si
s’escau).
 Proves de rendiment (garantir que el rendiment és l’esperat i no es veu
empitjorat pel canvi).
o Generar la documentació funcional associada a les millores i/o correctius.



Un programador. Les principals funcions d’aquest perfil seran:
o
o
o
o



Escriure, depurar i mantenir el codi font de les millores i/o correctius.
Execució exhaustiva del pla de proves definit per a millores i/o correctius.
Preparació dels paquets de desplegament per als diferents entorns de
desenvolupament, pre-producció i producció.

Un tècnic de sistemes. Les principals funcions d’aquest perfil seran:
o

tasques relacionades amb el suport a la instal·lació, manteniment i actualització
dels elements de programari i maquinari de la infraestructura tecnològica de
l’ERES 2.0.
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5. Condicions d’execució - Serveis Inclosos
5.1

Obligacions bàsiques

L’adjudicatari haurà de complir les següents obligacions bàsiques:
 Gestionar qualsevol alteració del servei en les condicions
expressades en aquest plec.
 Realitzar reunions periòdiques amb el Consorci AOC per tal d’exposar el compliment
del servei i tractar els possibles problemes o millores del servei.
 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.
 Actualització del programari i de les bases de dades per incorporar les millores o correctius.
 Elaboració de la documentació tècnica.
 Elaboració dels manuals i altra documentació destinada a la formació dels usuaris.
5.2

Normativa aplicable

L’empresa es compromet a complir els requeriments de seguretat i continuïtat aplicables a
l’objecte del contracte especificats a:


5.3

La legislació vigent en general i, en particular, quan es tractin dades de caràcter personal, el Reglament UE 2106/679 del Parlament europeu i del Consell , de 27 d’abril
de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament
de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei orgànica 3/2018,
de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
A més de l’establert en el Plec de clàusules administratives particulars per cada correctiu que impliqui el tractament de dades de caràcter personal caldrà aportar informe
justificatiu de l’anàlisi de l’impacte del mateix sobre les dades afectades i la justificació
de les mesures implantades per donar compliment a la normativa vigent.

Prestació temporal del servei

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 informat al
Consorci AOC, i la persona que s’incorpori a l’equip haurà de complir els mateixos requisits
que l’anterior (tenint en compte els perfils definits a l’apartat G4 del quadre de característiques,
relatiu a l’adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte, del Plec de
clàusules Administratives). Si el canvi és a instàncies de l’adjudicatari, caldrà acordar el calendari de canvi amb el Consorci AOC per tal de minimitzar l’impacte en les tasques en curs.
Resten fora d’aquest compromisos els períodes de vacances i permisos de tots els membres
de l’equip.
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5.4

Eines de control i seguiment

L’adjudicatari serà responsable de:




5.5

L’execució formal dels processos de gestió del manteniment correctiu definits i aprovats pel Consorci AOC.
Proposar les eines addicionals a les eines corporatives del Consorci AOC, principalment JIRA i FOOTPRINTS, que han de permetre el seguiment i el control global del
contracte.
El Consorci AOC és 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.

Requeriments de seguretat
5.5.1. 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). Seguint la metodologia de
la guia, el Consorci AOC ha classificat el sistema de la següent manera:
Denominació
sistema
ERES

de

Servei (Disponibilitat)

Informació (Seguretat)

RTO/RPO

Serveis estratègics

Crític

1 < RTO < 8
hores

La classificació del sistema segons el Esquema Nacional de Seguridad s’ha fet seguint la guia
CCN-STIC 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:

RGDP

ENS

DP

Confidencialitat

Disponibilitat

Les conseqüències
que tindria sobre
les persones la revelació a persones
Definicions no autoritzades o
que no necessiten
conèixer la informació.

Les conseqüències que tindria la
seva revelació a
persones no autoritzades o que
no
necessiten
conèixer la informació.

ERES

Mitja

SERVEI

Mitja

Autenticitat

Integritat

Traçabilitat

RTO

Les conseqüències que tindria
que una persona
autoritzada no
pogués accedir a
la
informació
quan la necessita.

Les
conseqüències que
tindria el fet
que la informació no fos autèntica.

Les conseqüències
que tindria la
seva modificació
per
algú que no
està autoritzat a modificar la informació.

Les
conseqüències que
tindria el no
poder comprovar a posteriori
qui ha accedit
a, o modificat,
una certa informació.

Tems màxim
de recuperació del servei
en cas d'indisponibilitat

Alta

Mitja

Mitja

Mitja

<4h
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RGDP: Reglament General de Protecció de Dades
ENS: Esquema Nacional de Seguretat
RTO: Objectiu de Temps de Recuperació
5.5.2. Mesures de seguretat que ha d’incorporar ERES com a solució.
Durant el temps d’execució del contracte, l’adjudicatari haurà d’implementar les mesures de
seguretat de nivell ALT de l’Esquema Nacional de Seguretat que afecten directament a ERES
com a solució i plataforma tecnològica. Concretament són les descrites a:



Annex 3- Taula aplicabilitat ENS ERES - Sistema de nivell MIG.

5.5.3. Mesures de seguretat a complir l’adjudicatari
Durant el temps d’execució del contracte, l’adjudicatari haurà d’implementar les mesures de
seguretat de nivell mig de l’Esquema Nacional de Seguretat. Concretament són les descrites
a:



Annex 2- Requeriment de seguretat (ENS) pels proveïdors de software i que són les que
afecten a l’adjudicatari com a part del sistema ERES

El Consorci AOC auditarà en un termini no superior a 6 mesos, que l’adjudicatari compleix
amb els requeriments de l’ Annex 2- Requeriment de seguretat (ENS) pels proveïdors de
software.
L’auditoria es farà mitjançant la entrega d’evidències indicades en l’annex al Consorci AOC
per a que aquest determini el grau de compliment.
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 ERES, 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
5.5.4. 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 el Consorci AOC per accedir als seus sistemes.
5.5.5. 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 del Consorci AOC.
En cas de baixa d’un usuari, de manera immediata l’adjudicatari haurà d’informar al Consorci
AOC per tal de revocar els seus drets d’accés als sistemes
5.5.6. 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 del Consorci 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 del Consorci AOC i que el suport estigui xifrat.
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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.
Tot fitxer temporal així creat serà esborrat una vegada hagi deixat de ser necessari per la
finalitat que va motivar la seva creació.
Al finalitzar la relació laboral entre el Consorci AOC i l’adjudicatari, aquest haurà d’entregar
tota la informació propietat del Consorci AOC (procediments, codi font, etc.) i fer un esborrat
segur dels suports on aquesta estigui emmagatzemada.
El contracte ha de determinar la propietat de la informació a la que tindrà accés el proveïdor,
ja sigui de la part contractant o de terceres parts.
L’adjudicatari ha de comprometre's en el contracte a mantenir la confidencialitat en el tractament de la informació del client, comprometre's per contracte a no divulgar o accedir indegudament a la informació sense l'autorització expressa del seu propietari. L’adjudicatari queda
obligat a no accedir ni utilitzar la informació a la qual tingui accés per a fi algun que no estigui
explicitat en el contracte o s'autoritzi expressament per escrit amb posterioritat a la signatura
del contracte.
5.5.7. Protecció dels suports
L’adjudicatari no pot descarregar informació del Consorci AOC en els seus sistemes. En cas
d’haver de fer-ho caldrà demanar l’autorització del Consorci AOC, i si aquesta és concedida
els suports es protegiran de la següent manera:






Els suports d’informació amb dades del Consorci AOC 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.
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 mitjançant el recurs a un repositori, puguin entendre el
significat.
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.
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.

S’han de destruir de manera segura els suports d'informació, en els casos següents:



Quan la naturalesa del suport no permeti un esborrat segur.
Quan així ho requereixi el procediment associat al tipus d’informació continguda.

S’han d’aplicar mecanismes de xifrat que garanteixin la confidencialitat i la integritat de la
informació continguda en tots els suports.
5.5.8. 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
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dels drets digitals, l’informe haurà de contenir l’anàlisi de 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.

6. Acords de nivell del servei
En aquest apartat es descriu el marc contextual d’aplicació dels Acords de Nivell de Servei.
Quan es posi en marxa una nova funcionalitat 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):

6.1

Requeriments de nivell de servei en el manteniment correctiu i resolució d’incidències

Resolució d’incidències sense errors:






6.2

Percentatge de la resolució d’incidències sense errors en el termini.
o Càlcul: (A/B)*100
o A: Número total d’incidències resoltes sense error en el termini
o B: Total d’incidències resoltes en el termini
Periodicitat: Mensual
El percentatge d’incidències sense error en el termini establert haurà de ser com a
mínim del 90%.
El nivell ofert per qui resulti adjudicatari del servei constituirà un Acord de Nivell de
Servei (ANS), el compliment del qual es mesurarà durant tota la durada de la prestació
del servei.
ANS per a la gestió de les incidències

Aquest ANS aplica a la totalitat del servei contractat
Definicions:
Nivell

Descripció

Bloquejant

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

16

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.

Alta

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
0 Bloquejant
1 Alta
2 Mitja
3 Baixa

Temps de
resposta
(hores)
0,5
1
1
1

Temps de resoHorari
lució (hores)
2
16
40
64

horari garantit
horari garantit
horari garantit
horari garantit

% de resolució
dins del temps
compromès
95 %
95 %
95 %
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.
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7. Model de relació
7.1

Model de relació

El licitador 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 de direcció amb les següents característiques:
o Interlocutors: cap de projecte i/o responsable del servei per part del licitador.
Gestor del servei per part del Consorci AOC.
o Periodicitat: 1 mes
o Objectiu: fer el seguiment del contracte, analitzant diversos aspectes: productivitat, control d’hores, temes de facturació, seguiment de fites (a alt nivell), etc.
o Lliurables: actes de les reunions, informes executius, informes amb control
d’hores (fetes i pendents) etc.



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

7.2



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,...

Devolució del servei

L’adjudicatari haurà d’assumir sense cost per al Consorci AOC 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 cost del pla de devolució del servei està
inclòs en el pressupost del contracte.



L’adjudicatari haurà de retornar el codi font i totes les actualitzacions realitzades.
L’adjudicatari haurà de donar totes les paraules de pas relatives a la plataforma.

En cas que la solució lliurada no compleixi amb la certificació d’acord amb l’esquema nacional
de seguretat en el nivell definit a la taula de valoració del punt 5.2, serà responsabilitat del
contractista implementar els evolutius necessaris per obtenir la certificació sense cost pel
Consorci AOC.
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7.3

Garantia

Les tasques objecte del contracte tindran una garantia de 12 mesos. Durant aquest període,
l’adjudicatari es compromet a resoldre satisfactòriament totes aquells vicis o defectes detectats en qualsevol de les activitats dutes a terme que li siguin imputables amb ell per acció o
omissió.
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Annex 1: arquitectura tècnica ERES 2.0
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Annex 2: Requeriments de seguretat del ENS pels
proveïdors de software

7.4

ID 1

Evidència: Política de Seguretat

7.5

Descripció

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.
7.6

ID 2 Evidència: ISO27001

7.7

Descripció

Certificat vigent conforme l'organització està certificada en la ISO27001.
7.8

ID 3 Evidència: Procediment de revisió de la Política de Seguretat

7.9

Descripció

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.
7.10 ID 4 Evidència: Evidència de la difusió de la Política de Seguretat
7.11 Descripció

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.
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7.12 ID 7 Evidència: Evidència d'accés al Marc Normatiu del Portal de Seguretat de
l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
7.13 Descripció

Evidència de que el personal de l'organisme té accés al Marc Normatiu del Portal de Seguretat
de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
7.14 ID 10 Evidència: Evidència de la difusió de la Normativa de Seguretat
7.15 Descripció

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.
7.16 ID 11 Evidència: Procediments de Seguretat
7.17 Descripció

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.
7.18 ID 13 Evidència: Evidència de la difusió dels Procediments de Seguretat o de la
posibilitat d’accés per part dels usuaris.
7.19 Descripció

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.
7.20 ID 40 Evidència: Document d'Identificació del Control d'Accés al sistema
7.21 Descripció

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.
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7.22 ID 43 Evidència: Procediment d'Autenticació del Sistema
7.23 Descripció

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.
7.24 ID 46 Evidència: Document de Requeriments d'Accés al sistema
7.25 Descripció

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.
7.26 ID 50 Evidència: Eina corporativa específica per a la gestió dels usuaris propis
7.27 Descripció

Es disposa d'una eina corporativa específica per a la gestió dels usuaris.
7.28 ID 54 Evidència: Procediment de Gestió de Drets d'Accés al Sistema
7.29 Descripció

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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7.30 ID 62 Evidència: Evidència de què l'usuari confirma la recepció de l'identificador, coneix i accepta les obligacions
7.31 Descripció

Es disposa de l'evidència que demostra que els nous usuaris confirmen la recepció de l'identificador, coneixen i accepten les obligacions. Aquesta evidència pot prendre diverses formes:
1- Evidència de que en crear el seu identificador s'informa l'usuari per correu electrònic, i en
accedir per primer cop ha d'acceptar els drets i deures d'accés a l'aplicatiu.
2- Que el personal d'un proveïdor signi un document d'obligacions el primer dia, així com un
acord de confidencialitat i queda constància del lliurament de l'identificador.
3- Que en la part inferior de la pantalla d'accés s'indiquin els termes i condicions, pel que els
usuaris estan implícitament acceptant-les per accedir al sistema.
7.32 ID 63 Evidència: Acord de confidencialitat on es fa constar el lliurament de l'identificador
7.33 Descripció

Es disposa del document contenint l'Acord de Confidencialitat signat per l'usuari fent constar
la recepció del seu identificador. Ha d'existir un registre de cada usuari confirmant la recepció
de l'identificador.
7.34 ID 64 Evidència: Evidència de l'últim usuari propi donat de baixa
7.35 Descripció

Es disposa de l'evidència mostrant la baixa d'un usuari amb la data efectiva de la baixa.
7.36 ID 67 Evidència: Procediment d'Accés en Local
7.37 Descripció

Es disposa d'un Procediment d'Accés en Local què especifiqui que:
1- Els sistemes abans d'entrar en explotació o els ja existents han estat configurats de forma que
no revelin informació del sistema abans d'un accés autoritzat.
2- Els diàlegs d'accés (al lloc de treball, dins les pròpies instal·lacions de l'organització, al servidor, al domini de xarxa, etc.) no revelin informació sobre el sistema al qual s'està accedint.
3- Faci constar que s'ha d'informar sempre els usuaris de les seves obligacions un cop han accedit dins el sistema.
4- S'ha d'informar a l'usuari del seu darrer accés al sistema.
5- Defineixi uns horaris en què és possible la connexió al sistema i altres en què no ho és.
6- No es pot accedir al sistema fora de les hores autoritzades.
7- Indiqui punts de renovació d'autenticació durant la sessió d'un usuari.
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7.38 ID
107
Evidència
d'informació

Evidència què es disposa d'antivirus als sistemes

7.39 Descripció

Es disposa de l'evidència de l'ús de mecanismes de prevenció davant de codi perjudicial (antivirus) per a tots els equips (Servidors i llocs de treball) del sistema i també en les maquetes,
així com de la seva configuració.
7.40 ID 111 Evidència: Evidència de què el programa antivirus es troba actualitzat
7.41 Descripció

Es disposa de l'evidència que les opcions de configuració aplicades als antivirus són les recomanades pels fabricants (p.ex. Anàlisi d'execució de programes, anàlisi de correu entrant i sortint, bloqueig automàtic de codi nociu, etc.), així com les referents a la freqüència d'actualització.
7.42 ID 172 Evidència: Evidències de la difusió del contingut del Pla de Conscienciació
7.43 Descripció

Es disposa d'evidència de la difusió del contingut del pla de conscienciació (en la intranet o per
algun altre mitjà es llancen missatges de conscienciació (p.ex. correus, comunicats interns,…)).

7.44 ID 174 Evidència: Evidències de la difusió del contingut del Pla de Formació
7.45 Descripció

Es disposa d'evidència amb la difusió del contingut del pla de formació en els darrers 3 anys.
7.46 ID 241 Evidència: Document on s'indica el mecanisme d'autenticació i identificació
7.47 Descripció

Es disposa d'una política o normativa documentada respecte al disseny d'un sistema que contempli els mecanismes d'identificació i autenticació i a més contempla els mecanismes de protecció de la informació tractada.
Així mateix no ha de ser possible accedir a informació del sistema que pugui ser utilitzada per
a l'escalada de privilegis, ni executar accions fent-se passar per un altre usuari, etc.

25

7.48 ID 244
Evidència: Procediment per a l'elaboració i execució del pla de proves de l'aplicació
7.49 Descripció

Es disposa d'un procediment d'Acceptació i Posada en Servei de Protecció de les Aplicacions
Informàtiques. Abans de passar a producció s’ha de comprovar el funcionament correcte de
l’aplicació. S’ha de comprovar que:
1- Es compleixen els criteris d’acceptació en matèria de seguretat.
2- No es deteriora la seguretat d’altres components del servei.
3- Les proves s’han de fer en un entorn aïllat (preproducció).
4- Les proves d’acceptació no s’han de fer amb dades reals, llevat que s’asseguri el nivell de
seguretat corresponent.
5- Es realitzen anàlisis de vulnerabilitats.
6- Es realitzen anàlisis de coherència i codi font.
7.50 ID 273

Evidència: Procediment de configuració segura del correu.

7.51 Descripció

Es disposa d'un procediment el qual es detalla com es configura el correu per tal de disposar
d'un sistema segur.
7.52 ID 276 Evidència: Evidència de l'eina monitoratge dels elements de seguretat
7.53 Descripció

Es disposa de l'evidència en la qual s'observa que es disposa d'una eina per monitoritzar els
elements de seguretat com ara els virus o l'spam degudament configurat i mantingut.
7.54 ID 330 Evidència: Normativa documentada que especifica els deures i obligacions del personal contractat a través d'un tercer.
7.55 Descripció

Es disposa de normativa on s'especifiquen els deures i obligacions del personal contractat a
través d'un tercer.
7.56 ID 460
Evidència: Protocol d'actuació envers l'incompliment de les
obligacions per part del personal tercer
7.57 Descripció

Es disposa d'un procediment que defineix la resolució d'incidents relacionats amb l'incompliment de les obligacions per part del personal del tercer, a més d'identificar a la persona de
contacte amb el tercer per a la resolució d'aquest tipus d'incidents.
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Annex 3: Taula aplicabilitat ENS ERES - Sistema de
nivell MIG.
Grup

ID Mesura Mesura

MG.PD.07

Nivell

Descripció Nivell

Bàsic

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
reconegudes.
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
de
l'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.

Mitjà

4. S'ha d'aplicar una metodologia de desenvolupament reconeguda que:
a)
Permeti
la
inspecció
del
codi
font.
b) Permeti comprovar que les dades d'entrada d'un usuari es corresponen a l'esperat (validació de dades d'entrada, sortida i dades intermèdies).
5. De manera prèvia a l'entrada en producció s'ha de realitzar:
a)
Proves
de
penetració.
b) Anàlisi del codi font.

Bàsic

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 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.

Bàsic

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 de les entitats, usuaris o persones que gaudeixin de drets
d’accés
suficients.
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.

Mitjà

2. El sistema de control d’accés s’ha d’organitzar de forma que s’exigeixi la concurrència de dues o més persones (o bé dos rols diferenciats per a cadascuna de
les funcions que es duguin a terme) per realitzar tasques crítiques, i que anul·li la
possibilitat que un sol individu autoritzat pugui abusar dels seus drets per cometre
alguna
acció
il·lícita.
En concret, s’han de separar almenys les funcions següents en diferents rols per
evitar que una sola persona pugui dur a terme ambdues funcions en relació a un
sistema:
a)
Desenvolupament
d’operació.
b)
Configuració
i
manteniment
del
sistema
d’operació.
c)
Auditoria
o
supervisió
de
qualsevol
altra
funció.
En especial, es verificarà aquesta separació de rols i funcions en casos d'usuaris
administradors i es garantirà que cap administrador ostenta en aquesta condició
dues de les funcions definides anteriorment.

Desenvolupament
segur

Protecció
de dades en
el disseny i
per defecte

MG.PD.08 Proves

Gestió d'acRequisits d'accés i
cessos dels MG.GA.09 segregació de funusuaris
cions
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Bàsic

MG.GA.10

Identificació i autenticació

Mitjà

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 un certificat electrònic qualificat.
- De manera telemàtica, utilitzant altres sistemes admesos 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 Electrònica del Marc Normatiu de Seguretat
de la Informació 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.
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.
6. S’exigeix l’ús d’almenys dos factors d’autenticació de diferent tipologia. En el
cas d’utilització de factors de coneixement, s’ha de donar compliment a les exigències de qualitat i renovació establertes al Marc Normatiu de Seguretat de la
Informació de la Generalitat de Catalunya, atenent a la tipologia de perfil a què
correspon
la
credencial.
7. Les credencials utilitzades s'han d'haver obtingut després d'una registre previ:
a) 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.
b) De manera telemàtica, mitjançant la utilització d'un certificat electrònic qualificat.
c) De manera telemàtica, mitjançant la utilització d'un certificat electrònic qualificat
en un dispositiu de creació de signatura.
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Gestió de drets
MG.GA.11 d’accés dels usua- Bàsic
ris

Bàsic

MG.GA.12 Accés local i remot

Mitjà

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 operatiu, sistema de gestió de BBDD, aplicacions) juntament
amb
els
usuaris
als
que
s'han
d'assignar.
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 evitar l'ús no autoritzat de l'identificador d'usuari, en especial pel que fa a aquelles credencials amb permisos d’administrador.
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 informació 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.
4. S’ha d’informar l’usuari de l’últim accés efectuat amb la seva identitat.
5. S’ha d’establir una política específica del que es pot fer remotament, per a la
qual
cosa
es
requereix
autorització
positiva.
6. Quan un equipament es connecti remotament a través de xarxes que no estan
sota el control estricte de l’organització, l’àmbit d’operació del servidor ha de limitar
la informació i els serveis accessibles als mínims imprescindibles i, s’ha de requerir una autorització prèvia dels responsables dels tractaments de dades afectats.
Aquest punt és aplicable a connexions a través d’Internet i altres xarxes que no
siguin de confiança.

29

Bàsic
MonitoritzaRegistre i protecció
ció de l'actiMP.MO.20 de l'activitat dels
vitat i inciusuaris
dències

Mitjà

Protecció
d'actius

MP.PA.23

MP.PI.29

Fitxers temporals

Bàsic

Protecció
de la informació
en
MP.PP.37
tractaments
no automatitzats

5. S’han de revisar informalment els registres d’activitat per buscar patrons anormals. A aquest efecte, es podrà disposar d'eines específiques automàtiques destinades a l'anàlisi d'aquests patrons per tal de determinar potencials incompliments. En cas de detectar-se podran analitzar-se en detall les dades que han
generat la detecció d'aquests patrons atenent a l'amenaça i al nivell de risc.
Aquestes eines podran ser transversals i/o operades per organismes específics
dedicats a la ciberseguretat.
1. 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.
2. Tot fitxer temporal així creat serà esborrat una vegada hagi deixat de ser necessari per la finalitat que va motivar la seva creació.

Limitació del tractament de dades Bàsic
personals

Un cop finalitzi el tractament de dades i quan el Responsable del tractament hagi
establert que les dades personals s’han de conservar pels motius establerts al
RGPD o a la legislació aplicable, que impliquin una limitació d’ús de les mateixes,
s’hauran d’adoptar mesures tècniques per protegir les dades d’acord amb aquest
nou
estat,
com
les
següents:
1.
Control
d’accés.
2.
Ubicació
de
les
dades
en
un
sistema
diferent.
3. Xifrat.

Pseudononimització

Mitjà

1. En cas de transmissió de dades tant a nivell intern de l’organització com quan
sigui a entitats externes a la mateixa o en situacions i contexts de tractament que
es considerin sensibles, s’utilitzaran tècniques de pseudonimització o d’altres mesures
anàlogues,
com
el
xifrat.
2. Les tècniques de pseudonimització han d'incloure com a mínim:
a) Que els atributs estiguin lligats a àlies aleatoris i que no siguin suficients per
identificar
l'interessat
a
qui
es
refereixen.
b) L'assignació d'àlies és tal que no es pot revertir sense esforços desproporcionats de les parts interessades.

Bàsic

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 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.

Protecció
de la informació

MP.PI.31

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 en vista de l’anàlisi de riscos feta sobre el sistema i les capacitats
del
mateix.
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.

Criteris d'arxiu
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Barcelona, 20 de juliol de 2022

Responsable del servei ERES 2.0

Victoria Millan de la Rosa
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