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Resolució per la qual es formalitza l'encàrrec a Sigma Gestión Universitaria A.I.E.
(m.p.) per al desenvolupament d'aplicacions per al projecte noves funcionalitats i
modernització de la solució gestió universitària AIE (MP) (NDSIGMA), finançat pel
Reial decret 641/2021, de 27 de juliol, pel qual es regula la concessió directa de
subvencions a universitats públiques espanyoles per a la modernització i digitalització
del sistema universitari espanyol en el marc del pla de recuperació, transformació i
resiliència finançat per la Unió Europea “NEXTGENERATIONEU ”.
Vist l’expedient als efectes de formalitzar un encàrrec a mitjà propi per al desenvolupament
d'aplicacions per al projecte noves funcionalitats i modernització de la solució gestió
universitària AIE (MP) (NDSIGMA), es dicta la resolució següent:
ANTECEDENTS
Primer. La Universitat Pompeu Fabra juntament amb la Universitat Autònoma de
Barcelona, Universitat Autònoma de Madrid i Universitat de les Illes Balears, tenen interès
a desenvolupar el projecte Noves funcionalitats i modernització de la solució de gestió
acadèmica i de la investigació de SIGMA Gestión Universitaria AIE (MP) (NDSIGMA)
finançat amb els fons de la Unió Europea “NextgenerationUE” i regulats pel Reial decret
641/2021, de 27 de juliol, pel qual es regula la concessió directa de subvencions a
universitats públiques espanyoles per a la modernització i digitalització del sistema
universitari espanyol en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
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Aquest interès queda recollit en el conveni per a l’execució d’aquest projecte subscrit per
les 4 universitats i SIGMA Gestió Universitària AIE i del que aquest encàrrec és una mera
execució.
Segon. Les vicegerents de l’Àrea de Serveis, Tecnologia i Recursos d’Informació, i de
l’Àrea de Docència, han elaborat una memòria justificativa de la necessitat de desenvolupar
aquest projecte.
En l’esmentada memòria es constata que la solució més eficient és l’encàrrec a un mitjà
propi, en concret Sigma Gestión Universitaria A.I.E. (MP). (en endavant SIGMA)
Tercer. SIGMA és una Agrupació d'Interès Econòmic sense ànim de lucre, regulada a
l'empara de la Llei 12/1991 de 29 d'abril, d'Agrupacions d'Interès Econòmic, el capital social
del qual es troba íntegrament participat per onze universitats, entre elles la Universitat,
l'objecte de la qual és, segons els seus Estatuts, facilitar el desenvolupament i millorar el
resultat de l'activitat dels seus socis en l'àmbit del desenvolupament, implantació i explotació
informàtics dels circuits administratius i informatius relacionats amb la gestió de les
universitats, i de la seva explotació comercial, inclòs el sistema SIGMA.
L’Agrupació ha vingut executant similars prestacions en exercicis anteriors, mitjançant
successius encàrrecs amb plena satisfacció de la Universitat.
Quart. En la memòria s’inclou el pressupost de compensació tarifària que s’aprova en
aquesta resolució.
Cinquè. Les actuacions a dur a terme per SIGMA es finançaran amb càrrec al pressupost del
2022 i 2023 i, per aquest motiu, l’execució de l’encàrrec queda condicionat, respecte a l’any
2023. a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost d’aquell any.
Aquest desenvolupament està finançat per la subvenció prevista en el Reial Decret 641/2021,
de 27 de juliol, per a la modernització i digitalització del sistema universitari espanyol en el
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marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, pla finançat per la Unió Europea NextGenerationEU -.
Novè. S'ha verificat per part de la Universitat que l’Agrupació compta amb els mitjans
personals i materials per a la realització del present encàrrec.
Desè. D’acord amb la proposta del Gerent.
FONAMENTS JURÍDICS
I. Els articles 2 i 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic
(LCSP) exclouen de l'àmbit objectiu d'aplicació d'aquesta norma els negocis jurídics en la
virtut dels quals un poder adjudicador encarregui a una entitat que tingui atribuïda la condició
de mitjà propi personificat i servei tècnic d'aquest, la realització d'una determinada
prestació, considerant expressament el referit article com mitjà propi personificat i servei
tècnic d'aquells poders adjudicadors per als quals realitzin la part essencial de la seva
activitat a aquells ens, organismes i entitats del sector públic als quals aquells puguin conferirlos encàrrecs que siguin d'execució obligatòria per a ells.
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II. Conforme al que s'estableix en el referit article 32 de la LCSP, SIGMA constitueix
mitjà propi personificat i servei tècnic de la Universitat, segons consta expressament en
l'article 2 dels Estatuts de l'Agrupació, per la qual cosa quedaran excloses de l'àmbit
d'aplicació d'aquesta Llei els encàrrecs que SIGMA rebi de la Universitat i que siguin
d'execució obligatòria. A aquest efecte, les relacions de SIGMA amb els poders
adjudicadors dels quals és mitjà propi personificat i servei tècnic tenen naturalesa
instrumental i no contractual, articulant-se a través d'encàrrecs dels previstos en el mateix
article 32 de la LCSP.
Per tot això,
RESOLC:
Primer. Formalitzar i regular l'encàrrec de la Universitat al seu mitjà propi SIGMA per al
per al desenvolupament d'aplicacions per al projecte noves funcionalitats i modernització
de la solució gestió universitària AIE (MP) (NDSIGMA), finançat pel Reial decret
641/2021, de 27 de juliol, pel qual es regula la concessió directa de subvencions a
universitats públiques espanyoles per a la modernització i digitalització del sistema
universitari espanyol en el marc del pla de recuperació, transformació i resiliència finançat
per la Unió Europea “NEXTGENERATIONEU ”, en els termes que s’estableixen a
l’Annex I.
Aquest encàrrec no suposa, en cap cas, la cessió per la Universitat a SIGMA de la titularitat
de cap prerrogativa o competència ni dels elements substantius del seu exercici.
Segon. El present encàrrec té naturalesa administrativa, regint-se la seva interpretació i
desenvolupament per l'ordenament jurídic-administratiu, i sent aplicable els principis de la
LCSP per a resoldre els dubtes que poguessin suscitar-se en el seu compliment.
Tercer. La present Resolució s’ha de notificar a SIGMA i publicar als Perfils de Contractant
de la Universitat i de SIGMA. La publicació al Perfil de Contractant de la Universitat té el
caràcter que la LCSP atorga en termes d’inici de vigència i recursos. En canvi la publicació
en el Perfil del Contractant de SIGMA té caràcter informatiu.

Josep Oriol Amat Salas
Rector
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Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, podrà interposar-se potestativament
recurs especial en matèria de contractació davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
en el termini de 15 dies hàbils mes a comptar des del dia següent a la seva publicació al Perfil del
Contractant de la Universitat Pompeu Fabra, o directament recurs contenciós-administratiu dins el
termini de dos mesos davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona.
Transcorreguts dos mesos des de la interposició del recurs especial en matèria de contractació sense
que hagi estat resolt, s’entendrà desestimat per silenci administratiu els efectes d’interposar recurs
contenciós-administratiu.
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ANNEX I

CONDICIONS DE L’ENCÀRREC
Primer.
SIGMA queda obligada a executar les actuacions descrites a l'Annex II, d'acord amb les
instruccions fixades per la Universitat i d'acord amb el que disposa el Reial decret 641/2021,
de 27 de juliol, pel que es regula la concessió directa de subvencions a universitats públiques
espanyoles per a la modernització i digitalització del sistema universitari espanyol en el marc
del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i les disposicions que el desenvolupin,
entre elles, l’Ordre HFP/1030/2021 , de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema
de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, així com qualsevol altra
norma que desenvolupi, complementi o substitueixi les anteriors i que estigui en vigor en el
moment d’executar-se el Projecte.
Durant el període de vigència d'aquest encàrrec, la Universitat podrà ordenar a SIGMA la
realització d'altres actuacions diferents de les anteriors, les quals s'incorporaran com a annex
a la present Resolució, en la qual es detallaran aquestes actuacions i la compensació tarifària
aplicable a aquestes.
Segon.
El personal de SIGMA que realitzi les activitats derivades del present encàrrec no tindrà cap
mena de vinculació, de caràcter laboral o administrativa, amb la Universitat.
SIGMA podrà contractar amb tercers l'execució de les actuacions definides en l'Annex II, i en
aquest cas s'ajustarà al que es disposa en la LCSP, en particular al que s'estableix en l’article
32, i al que es preveu en el present encàrrec.
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Tercer.
SIGMA facilitarà tots els mitjans materials necessaris per al desenvolupament de les
actuacions abans relacionades, incloent mitjans tècnics, informàtics, telefonia mòbil i
desplaçaments necessaris per a la realització dels treballs encarregats, regint-se pels criteris
d'economia, eficàcia, eficiència i qualitat.
Quart.
La compensació tarifària corresponent a les actuacions a dur a terme per SIGMA es
finançarà amb càrrec a la partida pressupostària 227.64 del pressupost de despeses de la
Universitat, la qual es troba finançada al seu torn per la subvenció prevista al Reial decret
641 /2021, de 27 de juliol, pel qual es regula la concessió directa de subvencions a
universitats públiques espanyoles per a la modernització i digitalització del sistema
universitari espanyol en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència,
finançat per la Unió Europea “NEXTGENERATIONEU”.
La compensació tarifària de què resulta creditora SIGMA i que ha estat aprovada per la
Universitat s'abonarà d'acord amb el pla següent:
Actuació
Data emissió factura
1er pagament Dia següent hàbil a la publicació de l’encàrrec
2a pagament 01/07/2022
Total any 2022
3r pagament
02/01/2023
4rt pagament 01/07/2023
Total any 2023
Total import encàrrec

Import
120.977,35 €
120.977,35 €
241.954,70 €
121.486,96 €
121.486,96 €
242.973,91 €
484.928,61 €
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D'acord amb la disposició final desena de la LCSP, la compensació tarifària de la qual resulta
creditora SIGMA no està subjecta a IVA.
A la facturació que s'emeti, SIGMA ha de fer referència en tot cas als extrems següents:
- Expedient
- Al text de la factura s'ha d'incloure el text següent: La prestació està finançada per la línia
4 del Reial decret 641/2021, de 27 de juliol .
Cinquè.
Serà responsabilitat del Gerent de la Universitat dictar els actes o resolucions que donin
suport o en els quals s'integri la concreta activitat material objecte de l'encàrrec.
L'execució de l'encàrrec es realitzarà sota la direcció del responsable designat per la
Universitat, el cap del Servei d’Informàtica, que disposarà l'ordre dels treballs i les
variacions que si escau procedeixin.
Per part seva, SIGMA es farà càrrec del desenvolupament tècnic dels treballs continguts en
aquest encàrrec sota la supervisió del Gerent de Comptes assignat a la Universitat que serà
l'interlocutor amb qui es relacionarà únicament la Universitat i a qui correspondrà la
direcció del projecte, així com d'impartir directament les ordres i instruccions de treball a la
resta de treballadors de SIGMA.
Sisè.
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SIGMA remetrà a la Universitat, al final de cada trimestre, una memòria que permeti el
seguiment de la gestió efectuada.
Igualment, se sotmetrà a les actuacions de comprovació que, en relació amb aquesta, es
practiquin per la Universitat, facilitant tota la informació que li sigui requerida.
Setè.
SIGMA queda obligada a complir amb les exigències previstes en el Reglament (UE)
2016/679, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals (d'ara endavant, RGPD), la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) i normativa relacionada, així com
d'aquelles normes i en aquelles que les substitueixin o puguin dictar-se en el seu
desenvolupament en relació a les dades de caràcter personal de què disposi.
S'adjunta com a Annex III el Protocol sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal
aplicable al present encàrrec.
En aquest Annex III es contenen, així mateix, les mesures de seguretat que SIGMA haurà
d'aplicar d'acord amb els principis i requisits continguts en el Reial decret 3/2010, de 8 de
gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració
Electrònica, modificat pel Reial decret 951/2015, de 23 d'octubre, si escau i d'acord amb les
instruccions fixades per la Universitat i recollides en els Annexos del present encàrrec.
Vuitè.
8.1

No adquisició de llicències i aprofitament conjunt.

La/les Universitat/s no ha/n d'adquirir cap llicència per beneficiar-se dels resultats del
Projecte, ja que, en ser SIGMA mitjà propi de les seves Universitats sòcies, aquestes
accedeixen directament a aquests resultats i se'n beneficien mitjançant el compliment per
part de SIGMA de l'encàrrec conferit per cada universitat.
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El resultat de l'execució del projecte és susceptible de ser aprofitat per les universitats, per
la resta d'universitats sòcies de SIGMA, així com per tota aquella universitat pública que,
si ho desitja, pot acabar sent sòcia de SIGMA.
El resultat final del projecte estarà disponible per a les universitats i aquest resultat no podrà
tenir una dependència de sistemes específics i/o privatius als quals no hi tinguin accés. En
aquest sentit, les solucions que utilitzi SIGMA en l'execució del projecte no seran captives
de cap altre sistema i seran compatibles amb la resta de sistemes utilitzats habitualment per
les universitats.
8.2

Drets de Propietat Intel·lectual

A excepció del que s'estableix de manera expressa en la present Resolució, aquesta no
garanteix a la Universitat o SIGMA cap dret, títol o interès sobre els respectius Drets de
Propietat Intel·lectual o dels seus atorgants de llicència.
La Universitat és la titular de tots els Drets de Propietat Intel·lectual corresponents als
continguts de la Universitat i SIGMA és la titular de tots els Drets de Propietat Intel·lectual
corresponents a la Plataforma SIGMA.
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En particular, la Universitat accepta que la Plataforma SIGMA, incloent el Programari
SIGMA i qualsevol altre programari, maquinari i documentació associada, ha estat creada
per SIGMA, qui, amb l’excepció indicada en l’apartat 8.1, conservarà tots els drets de
propietat intel·lectual, industrial o qualsevol altres sobre aquesta, que no podrà ser objecte
d'ulterior modificació, còpia, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de la
Universitat.
L'estructura, característiques, codis, mètodes de treball, sistemes d'informació, eines de
desenvolupament, know-how, metodologies, processos, tecnologies o algorismes de la
Plataforma SIGMA són propietat de SIGMA, o dels seus proveïdors, havent estat, en aquest
últim cas, objecte de llicència o cessió per part d'aquests, i estan protegits per les normes
espanyoles o internacionals de propietat intel·lectual i industrial, i no poden ser objecte
d'ulterior modificació, còpia, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de la
Universitat.
En conseqüència, no està permès qualsevol ús per la Universitat de la Plataforma SIGMA
o dels materials associats a la mateixa que es realitzi sense l'autorització de SIGMA, inclosa
la seva explotació, reproducció, difusió, transformació, distribució, transmissió per
qualsevol mitjà, posterior publicació, exhibició, comunicació pública o representació total
o parcial, les quals, de produir-se, constituiran infraccions dels drets de propietat
intel·lectual o industrial de SIGMA, sancionades per la legislació vigent.
8.3 Signes Distintius
La Universitat no podrà exposar ni utilitzar signes distintius de SIGMA ni aquesta podrà
exposar o utilitzar signes distintius de la Universitat, excepte en els supòsits expressament
permesos en aquest encàrrec, sense el previ consentiment per escrit de l'entitat titular del
signe distintiu en qüestió. SIGMA únicament podrà exhibir aquells signes distintius de la
Universitat que la Universitat li hagués autoritzat (aquesta autorització s'entén atorgada en
encarregar la Universitat a SIGMA el desenvolupament d’aquest projecte).
Tant la Universitat com SIGMA podran revocar el seu consentiment a la utilització dels seus
signes distintius en virtut del present encàrrec, mitjançant notificació escrita sobre aquest
tema, en qualsevol moment amb la deguda antelació.
8.4 Publicitat

6

ÒRGAN

REFERÈNCIA

Resolució

Universitat Pompeu Fabra

EXP: X2022000128

Codi Segur de Verificació: 859028c3-cdad-4a18-af8d-57ad5286560e
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2022_1024975
Data d'impressió: 01/04/2022 10:52:25
Pàgina 7 de 21

SIGNATURES

UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comproveu l'autenticitat del document a / Compruebe la
autenticidad del documento en / Check authenticity of the document at : https://seuelectronica.upf.edu

Íuz<Èc3-cdad-4a18-af8d-57adÇTvXÈ0euÎ

DOCUMENT

1.- JOSEP ORIOL AMAT SALAS (TCAT) (Rector), 01/04/2022 10:42

La Universitat accepta que SIGMA pugui incloure el nom de la Universitat en una llista
d'usuaris dels serveis de SIGMA, online o en materials de promoció. A més, la Universitat
també accepta que SIGMA pot fer referència verbal a la Universitat com un usuari dels
serveis de SIGMA.
Novè.
Sense perjudici de la informació que, amb caràcter general, s'hagi de publicar en
compliment de la legislació sobre transparència, accés a la informació i bon govern,
“Informació Confidencial” significa tota la informació tècnica, jurídica, econòmica,
organitzativa o de qualsevol altre tipus corresponent a la Universitat o SIGMA, vinculada a
o generada com a conseqüència de l'execució del present encàrrec i que per la seva
naturalesa pogués ser considerada confidencial, amb independència del suport en què
constés o dels mitjans emprats per a la seva revelació, així com qualsevol anàlisi,
recopilació, estudi, resum o extracte que ja sigui SIGMA o la Universitat o ambdues,
conjuntament, haguessin elaborat a partir de la informació/documentació inicialment
divulgada per qualsevol d'elles. En particular, els mitjans personals, materials i econòmics
específicament emprats en l'execució del present encàrrec, les dades de caràcter personal i
els drets de propietat intel·lectual definits anteriorment, tindran la consideració
d'Informació Confidencial de la Universitat. No rebrà aquesta consideració la informació
que, conforme a la legislació aplicable a la contractació del sector públic, hagi de fer-se
pública en el perfil del contractant.
La Universitat i SIGMA queden obligades, respecte a la Informació Confidencial, a (i)
mantenir- la secreta, incloent aquest deure, qualsevol divulgació de la informació, no sols a
tercers sinó també a qualsevol persona no autoritzada en virtut del present encàrrec; (ii)
adoptar totes les mesures necessàries tendents a evitar que aquesta informació pugui ser
coneguda per tercers no autoritzats pel titular d'aquesta. En aquest sentit, la Universitat
protegirà la Informació Confidencial de SIGMA i aquesta protegirà la Informació
Confidencial de la Universitat, utilitzant els mateixos mitjans de protecció que utilitzen per
a protegir la seva pròpia Informació Confidencial i mai mitjans inferiors als raonablement
exigibles en atenció a la naturalesa de la informació i a l'estat de la tècnica; (iii) No utilitzar
la Informació Confidencial, directa o indirectament, per a cap fi aliena al compliment del
present encàrrec; (iv) Restringir l'accés a la Informació Confidencial només a aquells
empleats, propis o subcontractats, que hagin de conèixer-la amb motiu de l'execució de
l'encàrrec; (v) No reproduir o copiar la Informació Confidencial tret que sigui
imprescindible per a donar compliment al que s'estableix en el present encàrrec o s'obtingui
el consentiment previ i escrit de l'entitat a la qual pertanyi.
En el cas que una autoritat judicial o administrativa requerís donar Informació Confidencial,
l'entitat que rebi el requeriment el posarà en coneixement de l'entitat a la qual faci referència
aquesta Informació Confidencial i limitarà la divulgació de la mateixa al requeriment.
Desè.
SIGMA, com a beneficiària d'ajudes finançades amb recursos provinents del Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència (Fons europeu NextGenerationEU) en qualitat de
contractista en el desenvolupament d'actuacions necessàries per a la consecució dels
objectius definits, declara conèixer la normativa que és aplicable, a particular l'article 22, del
Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel
qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència i conforme al marc jurídic
exposat, accedeix a la cessió i tractament de les dades amb les finalitats expressament
relacionades als articles esmentats.

7

ÒRGAN

REFERÈNCIA

Resolució

Universitat Pompeu Fabra

EXP: X2022000128

Codi Segur de Verificació: 859028c3-cdad-4a18-af8d-57ad5286560e
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2022_1024975
Data d'impressió: 01/04/2022 10:52:25
Pàgina 8 de 21

SIGNATURES

Íuz<Èc3-cdad-4a18-af8d-57adÇTvXÈ0euÎ

DOCUMENT

1.- JOSEP ORIOL AMAT SALAS (TCAT) (Rector), 01/04/2022 10:42

Onzè.
SIGMA, en la seva condició de beneficiària d'ajuts finançats amb recursos provinents del
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència -PRTR- (Fons europeu NextGenerationEU)
que participa com a contractista, en el desenvolupament d'actuacions necessàries per a la
consecució dels objectius definits a l'ajuda , es compromet a la prestació amb els estàndards
més exigents en relació amb el compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals,
adoptant les mesures necessàries per prevenir i detectar el frau, la corrupció i els conflictes
d'interès, comunicant si escau a les autoritats que escaigui els incompliments observats.
Dotzè.
Atès el contingut del PRTR, SIGMA es compromet a respectar els principis d'economia
circular i evitar impactes negatius significatius en el medi ambient («DNSH» per les sigles
en anglès «do no significant harm») en l'execució de les actuacions portades a terme en el
marc d'aquest Pla, i manifesta que no incorre en doble finançament i que, si escau, no consta
risc d'incompatibilitat amb el règim d'ajudes d'Estat.
Tretzè.
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L'encàrrec l'ha de fer SIGMA, i pot contractar amb tercers l'execució de prestacions parcials,
sempre que aquestes no excedeixin el 50% de la quantia de l'encàrrec.
Aquests contractes quedaran sotmesos a la LCSP, en els termes que siguin procedents
d'acord amb la naturalesa de SIGMA i el tipus i el valor estimat dels mateixos, aplicant en
tot cas les normes contingudes en aquesta Llei, així com a aquelles previsions que els siguin
d'aplicació d'acord amb el Reial decret 641/2021, de 27 de juliol, pel qual es regula la
concessió directa de subvencions a universitats públiques espanyoles per a la modernització
i la digitalització del sistema universitari espanyol en el marc del Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència, i les disposicions que el desenvolupin, entre elles, lOrdre
HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència, així com qualsevol altra norma que desenvolupi ,
complementi o substitueixi les anteriors i que estigui en vigor en el moment de celebrar-se
el contracte, en particular:
En cas de subcontractar part de la prestació del contracte, haurà de comunicar a la Universitat
les dades següents:
a) NIF dels subcontractistes.
b) Nom o raó social.
c) Domicili fiscal dels subcontractistes.
d) Acceptació de la cessió de dades entre les administracions públiques implicades per donar
compliment al que preveu la normativa europea que és aplicable i de conformitat amb la Llei
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets
digitals.
e) Declaració responsable relativa al compromís de compliment dels principis transversals
establerts al PRTR i que poguessin afectar l'àmbit objecte de gestió amb el contingut de la
lletra f) de l'annex 1 d'aquesta invitació.
f) Inscripció al Cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Estatal de
l'Administració Tributària o al Cens equivalent de l'Administració Tributària Foral, que ha
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de reflectir l'activitat efectivament desenvolupada a la data de participació en el procediment
de licitació.
Catorzè:
SIGMA respondrà dels danys causats per dol, culpa o negligència derivats de la seva
actuació davant de la Universitat o davant de tercers, sense cap limitació derivada de l'import
corresponent al preu dels serveis efectivament abonat per la Universitat a SIGMA en el
moment en què es va produir la causa que va motivar la indemnització. A aquest efecte,
SIGMA té subscrita una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que presta cobertura
als riscos derivats de l’activitat objecte de l’encàrrec. Els subcontractistes i proveïdors de
SIGMA quedaran obligats només davant d'aquesta, que assumirà, per tant, la total
responsabilitat de l'execució de l'encàrrec.
Ni la Universitat ni SIGMA seran responsables, en cap cas, de danys indirectes, imprevistos,
especials o accidentals, inclusivament pèrdua de beneficis, ingressos, dades o ús patits per
elles o per un tercer, fins i tot si la Universitat o SIGMA o qualsevol altra persona han estat
advertides de la possibilitat de tals danys. En conseqüència, serà obligació de la Universitat
i no de SIGMA, la realització de còpies de suport amb la periodicitat suficient, així com la
instal·lació de mesures de seguretat i l'obtenció de llicències i implantació de programes
d'antivirus, firewall, o qualsevol altre que pogués ser necessari per mantenir la integritat,
confidencialitat i seguretat de les dades i sistemes de la Universitat.
SIGMA no serà responsable davant de la Universitat, entre altres supòsits, dels següents (i)
en cas que la Plataforma SIGMA no es faci servir d'acord amb la documentació
proporcionada a la Universitat per SIGMA; (ii) en cas que la decisió sigui provocada per
manipulacions de la Plataforma SIGMA no autoritzades prèviament per SIGMA o per
programari de tercers.
Quinzè:
El present encàrrec desplegarà la seva eficàcia des del dia de la seva publicació i tindrà
vigència de dos anys.
La seva vigència inicial es podrà prorrogar, mitjançant una resolució expressa, sempre que
es continuïn donant les raons que justifiquen la necessitat de formalització de l'encàrrec. En
tot cas, les pròrrogues quedaran supeditades a l'existència de consignació pressupostària
suficient i adequada als pressupostos generals de la Universitat de les anualitats
corresponents.
De la mateixa manera, amb anterioritat a la data de terminació del termini inicialment fixat
o de qualsevol de les seves pròrrogues, la Universitat podrà acordar modificacions sobre el
contingut del present encàrrec, que s'incorporaran com a annex i passaran a formar part
d'aquest.
Per aquest motiu el valor estimat de l’encàrrec queda determinat de la forma següent:
Pressupost (sense IVA)
Pròrroga
Modificació
Total valor estimat

484.928,61 €
242.973,91 €
96.985,72 €
824.888,24 €

Setzè:
La Universitat podrà resoldre anticipadament l'encàrrec, mediant preavís a SIGMA amb
una antelació mínima d'un mes, en els següents supòsits:
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•

Incompliment de l’encàrrec.

•

Incompliment de les condicions aprovades per la Universitat.

En qualsevol d'aquests supòsits es realitzà l'oportuna liquidació de l'encàrrec, reconeixentse a SIGMA el dret a la compensació tarifària per les actuacions efectivament executades.
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ANNEX II
ACTUACIONS INCLOSES EN L'ENCÀRREC
El projecte de “Noves funcionalitats i modernització de les solucions de gestió acadèmica
i de recerca de SIGMA Gestió Universitària A.I.E. (M.P.)” respon a un projecte transversal
per a garantir millores d'evolució i transformació de la solució de gestió acadèmica de
SIGMA. Aquest projecte engloba diferents desenvolupaments, en la seva gran majoria
acordats en el si de Comitès Consultius en els quals participen totes les Universitats sòcies
de l'Agrupació.
Aquests desenvolupaments responen a diverses millores d'innovació de diferents àmbits
com; l'accessibilitat i usabilitat de les solucions, gestió transversal de l'acreditació de nivells
d'idiomes, la millora dels processos de doctorat, major autonomia a les universitats per a
modificar models de certificats, gestió de l'expedient electrònic, la gestió de pràctiques
externes de mobilitat, l'estudi i disponibilitat d'un model cloud privat, catàleg de serveis per
a donar suport a l'Administració Electrònica, suport per a l'analítica de dades i predicció,
millores en la reserva i gestió d'espais i millores en la gestió de la recerca i producció
científica, plataforma d'interoperabilitat d'estudis interuniversitaris i serveis personalitzats
per a la comunitat universitària en estudis propis. Així mateix, es pretén evolucionar en la
integració de les institucions en la xarxa Erasmus Without Paper, o altres integracions de
l'aplicació amb eines anti-plagi, aplicació de registre GEISE i el sistema de publicació de
tesi TESEU.
Els projectes de SIGMA van enfocats cap a solucions i serveis que són “susceptibles” de
ser aprofitats per diverses o per totes les Universitats públiques, entenent per “susceptibles”,
aquells projectes que siguin capaços de ser aprofitats per diverses Universitats públiques o
per totes les Universitats públiques que, si ho desitgen, poden acabar sent sòcies de SIGMA.
El resultat final d'aquests projectes de desenvolupament estarà disponible independentment
que s'hagi participat en el projecte i aquest resultat no podrà tenir una “dependència
programari” de sistemes específics i/o privatius als quals “no tinguin accés” la gran majoria
d'Universitats, ja que els sistemes que utilitza SIGMA són compatibles amb els sistemes
que utilitzen la majoria o la totalitat de les Universitats públiques espanyoles.
Les Universitats no han d'adquirir cap llicència per a beneficiar-se dels resultats dels
projectes, ja que, en ser SIGMA mig propi de les seves Universitats sòcies, aquestes
accedeixen directament a aquests resultats i es beneficien d'ells mitjançant el compliment
de l'encàrrec conferit per cada Universitat.
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ANNEX III
SOBRE PROTECCIÓ DE DADES I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
En l'àmbit de l'Acord pel qual es formalitza l'encàrrec al mitjà propi de la Universitat a
SIGMA per al desenvolupament i manteniment d'aplicacions per a la gestió universitària
(d'ara endavant, el “Encàrrec”), s'estableix un marc de treball els objectius principals del
qual són:
1. PROTECCIÓ DE DADES
SIGMA (d'ara endavant, “SIGMA”, Encarregat” o “Encarregat del Tractament”) reconeix
expressament que les dades als quals té accés formen part de fitxers titularitat de la
Universitat (“Universitat”, “Responsable” o “Responsables del Tractament”), per la qual
cosa no podrà aplicar-los ni utilitzar-los amb finalitats diferents als previstos en l'Encàrrec
subscrit.
SIGMA i tot el seu personal queda sotmès a la normativa de protecció de dades vigent,
especialment al REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL
CONSELL (RGPD), de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques i
normativa relacionada i la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals (LOPDGDD), i, de manera específica, a les condicions següents:
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a. Utilitzar les dades personals objecte del tractament, o els que es recullin per a ser inclosos,
només per a la finalitat objecte d'aquest Encàrrec. En cap concepte seran utilitzats per a
finalitats pròpies.
b. Tractar les dades d'acord amb les instruccions del Responsable del Tractament. No obstant
això, si l'Encarregat del Tractament considera que alguna de les instruccions infringeix el
RGPD o qualsevol altra disposició en matèria de protecció de dades, haurà d'informar
immediatament el Responsable.
c. Si fos requerit, en virtut de l'article 30.5 del RGPD, s'haurà de dur a terme un registre de
les activitats realitzades per compte del Responsable del Tractament, que haurà de contenir:
1. El nom i dades de contacte de l'Encarregat, del Responsable i del delegat de protecció de
dades, si n'hi hagués.
2. Les categories de tractaments efectuats per compte del Responsable.
3. Les transferències de dades personals a un tercer país o organització internacional, inclosa
la identificació del país o organització, i, si fos requerit, la documentació de garanties
corresponent.
4. Una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat relatives a:
(i) La seudoanimització i el xifrat de dades personals.
(ii) La capacitat de garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència
permanents dels sistemes i serveis de tractament.
(iii) La capacitat de restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de manera ràpida,
en cas d'incident físic o tècnic.
(iv) El procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l'eficàcia de les mesures
tècniques i organitzatives per a garantir la seguretat del tractament.
d. No comunicar les dades a terceres persones, ni tan sols per a la seva conservació, tret que
compti amb l'autorització expressa del Responsable del Tractament, en els supòsits
legalment admissibles.
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L'Encarregat pot comunicar les dades a altres Encarregats del tractament del mateix
Responsable, d'acord amb les instruccions del Responsable. En aquest cas, el Responsable
ha d'identificar, prèviament i per escrit, l'entitat a la qual s'han de comunicar les dades, les
dades a comunicar i les mesures de seguretat que s'han d'aplicar per a procedir a la
comunicació.
Si l'Encarregat ha de transferir dades personals a un tercer país o a una organització
internacional, en virtut del Dret de la Unió o dels Estats membres que li sigui aplicable,
informarà el Responsable d'aquesta exigència legal de manera prèvia, tret que tal Dret ho
prohibeixi per raons importants d'interès públic.
e. No subcontractar cap de les prestacions que formin part de l'objecte principal d'aquest
contracte i que comportin el tractament de dades personals, excepte si es tracta de serveis
auxiliars necessaris per al normal funcionament dels serveis de l'Encarregat, i en aquest cas
SIGMA gaudeix de l'autorització per part del Responsable del tractament.
El subcontractista, que també tindrà la condició d'Encarregat del Tractament, estarà obligat
igualment a complir les obligacions establertes en aquest document per l'Encarregat del
Tractament, i de les instruccions que dicti el Responsable. Correspon a l'Encarregat inicial
regular la nova relació i verificar que el nou Encarregat compleixi amb les mateixes
obligacions i requisits formals. Sense perjudici de l'anterior, en cas d'incompliment per part
del sub- encarregat, l'Encarregat inicial continuarà sent plenament responsable davant la
Universitat.
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f. Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal al fet que s'hagi
tingut accés en virtut del present Encàrrec, fins i tot després de finalitzar el mateix.
g. Garantir que les persones autoritzades per a tractar dades personals es comprometen, de
manera expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i a complir les mesures de
seguretat corresponents, de les quals se'ls ha d'informar convenientment. El Responsable es
reserva el dret de poder sol·licitar la documentació acreditativa del compliment de la present
obligació.
h. Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de les persones
autoritzades a tractar les dades.
i. Assistir al Responsable del Tractament perquè aquest pugui donar compliment a l'obligació
de respondre les sol·licituds que tinguin per objecte l'exercici dels drets dels interessats.
Quan les persones afectades exerceixin els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició,
limitació del tractament, portabilitat de dades i a no ser objecte de decisions individualitzades
automatitzades, davant l'Encarregat del Tractament, aquest ha de comunicar-lo a la
Secretaria General de la Universitat. La comunicació ha de fer-se de manera immediata i en
cap cas més enllà del dia laborable següent al de la recepció de la sol·licitud, juntament, en
el seu cas, amb altres informacions que puguin ser rellevants per a resoldre la sol·licitud.
j. Si la recollida de dades fos duta a terme per l'Encarregat del Tractament, aquest haurà de
facilitar la informació relativa als tractaments de dades que es duran a terme. La redacció i
el format el facilitarà el Responsable previ a l'inici de la recollida de dades.
k. Informar el Responsable del Tractament sempre que sigui necessari, sense dilació
indeguda i en qualsevol cas en un temps inferior a 72h, de les violacions de la seguretat de
les dades personals al seu càrrec de les quals tingui coneixement, juntament amb tota la
informació rellevant per a documentar i comunicar la incidència. El Responsable podrà
requerir informació addicional que pogués ser necessària per a l'elaboració de l'informe.
l. Posar a la disposició del Responsable del Tractament tota la informació necessària per a
demostrar el compliment de les obligacions establertes, així com permetre i contribuir a la
13
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realització d'auditories per part del Responsable o d'un auditor designat per aquest.
m. Donar suport al Responsable del Tractament a l'hora de fer les avaluacions d'impacte
relatives a la protecció de dades, quan fos necessari.
n. Aplicar totes les mesures tècniques i organitzatives apropiades per a garantir un nivell de
seguretat adequat al risc, que inclogui, entre altres:
1. La seudonimització i el xifrat de dades personals.
2. La capacitat de garantir la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat i la resiliència
permanents dels sistemes i dels serveis de tractament.
3. La capacitat de restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de manera ràpida,
en cas d'incident físic o tècnic.
4. El procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l'eficàcia de les mesures
tècniques i organitzatives per a garantir la seguretat del tractament.
o. Designar un delegat de protecció de dades, en els casos en què fos necessari, d'acord amb
l'article 37 del RGPD
p. Informar prèviament davant un canvi de proveïdor de serveis o quan es traslladi o contracti
a un tercer que pugui accedir a les dades o realitzi funcions d'Encarregat del Tractament.
Al seu torn, correspon al Responsable del Tractament:
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a) Facilitar a l'Encarregat les dades als quals es refereix la clàusula 1.2 d'aquest document.
b) Quan calgui, fer una avaluació de l'impacte en la protecció de dades personals de les
operacions de tractament a realitzar per l'Encarregat.
c) Realitzar les consultes prèvies que corresponguin.
d) Notificar a l'Encarregat les mesures previstes en la Política de Seguretat de la Informació
de la Universitat i la Normativa d'Ús dels Sistemes d'Informació de la Universitat.
e) Vetllar, abans i durant tot el tractament, pel compliment del RGPD per part de
l'Encarregat.
f) Supervisar el tractament, inclosa l'execució d'inspeccions i auditories, si així ho determina.
g) Facilitar a l'Encarregat aquelles mesures concretes, tècniques i organitzatives, que han de
ser complertes d'acord amb una avaluació de riscos o determinades per un codi de conducta
adequat al tractament.
2. SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
En addició a l'indicat en el punt 1 anterior respecte a les mesures de seguretat a aplicar
conforme al que s'estableix en el RGPD, SIGMA es compromet a aplicar les mesures de
seguretat d'acord amb els principis i requisits continguts en el Reial decret 3/2010, de 8 de
gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració
Electrònica, modificat pel Reial decret 951/2015, de 23 d'octubre. L'aplicació de gestió
universitària de la Universitat està catalogada com de nivell mitjà.
La Universitat es compromet a notificar a SIGMA les mesures previstes en la Política de
Seguretat de la Informació de la Universitat i la Normativa d'Ús dels Sistemes d'Informació
de la Universitat.
Així mateix, SIGMA es compromet a aplicar les mesures de seguretat previstes en els
Procediments i Instruccions Tècniques elaborats per la Universitat i que li siguin
comunicades pel responsable del Servei d'Informàtica i Comunicacions de la Universitat.
14
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L'incompliment dels compromisos anteriors serà responsabilitat exclusiva de SIGMA, que
respondrà enfront de tercers i enfront de la pròpia Universitat dels danys i perjudicis causats.
Els servidors es troben situats en Colt-Connectis. Es tracta d'un cloud comunitari que
proporciona el servei d'housing. Tots els recursos d'infraestructura pertanyen a SIGMA, i
per tant a les seves Universitats associades. La base de dades és individual per a cada
universitat, encara que poden compartir el mateix servidor o clúster de servidors. Els
accessos al Datacenter físic estan restringits i aquest compleix les normatives ISO 20000,
ISO 27000, ISO 14001 i ISO 9001.
La Universitat ha de ser informada prèviament davant un canvi de proveïdor de serveis o
quan es traslladi o contracti a un tercer que pugui accedir a les dades o realitzi funcions
d'encarregat del tractament.
SIGMA es compromet a subscriure acords de confidencialitat interns i amb terceres
empreses, de manera que en el contracte els subcontractistes li ofereixin garanties jurídiques
per al tractament de les dades equivalents a les que ell mateix assumeix. En el cas que en un
futur es fes una aliança amb un altre proveïdor de SaaS es garantirà tant la responsabilitat
com la privacitat, per mitjà de les corresponents clàusules contractuals.
La Universitat podrà verificar els acords de confidencialitat interns i amb terceres empreses.
Es realitzaran per part de SIGMA anàlisi de vulnerabilitats periòdics i la Universitat podrà
disposar dels resultats d'aquestes anàlisis, de manera confidencial.
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L'aplicació SIGMA ha de ser convenientment auditada especialment quant als accessos a les
dades. La Universitat tindrà accés als resultats de les auditories externes que SIGMA
realitzarà periòdicament.
SIGMA posarà a la disposició de la Universitat aquesta informació si fos requerida pel
Comitè de Seguretat de la Informació en cas d'haver-se produït un incident de seguretat o en
el cas de realització d'una auditoria interna o externa.
Per a garantir la seguretat i privacitat de les dades totes les connexions seran xifrades, de
manera que el servei s'oferirà únicament a través de protocols segurs i mecanismes adequats
d'identificació i autenticació per a l'accés dels usuaris al servei. Per a acreditar l'autenticitat
del servidor s'usarà
un certificat de seguretat d'una entitat certificadora vàlida i reconeguda en Internet.
SIGMA haurà d'implantar una política de còpies de seguretat que inclogui la base de dades
i els fitxers generats pels usuaris. La Universitat podrà sol·licitar trimestralment a SIGMA
l'enviament d'una còpia de la base de dades i dels fitxers a través d'un canal prèviament
acordat.
Amb l'objectiu de garantir un adequat trasllat del servei quan finalitzi l'Encàrrec, SIGMA
queda obligada a proporcionar a la Universitat els següents serveis:
• Transferència d'informació i posada a la disposició de la Universitat de les bases de dades
gestionades i de tota la informació i documentació associada, requerida per a la migració del
servei.
• Treballs necessaris per a la continuïtat del projecte fora de l'àmbit de SIGMA, així com
una transició que permeti continuar oferint el servei sense interrupció.
• Addicionalment, SIGMA proporcionarà suport telefònic o via correu electrònic per a la
resolució de les consultes durant tot el procés de migració.
La Universitat haurà de contractar aquests serveis a SIGMA, acordant entre les parts el
15
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calendari d'execució per a la transferència del servei.
La Universitat serà l'encarregada, en qualsevol cas, de subministrar l'equipament maquinari
i programari de base necessari per a la migració del servei, i de gestionar la infraestructura
de comunicacions necessària per a mantenir les integracions amb els elements habilitants
utilitzats o permetre la transferència de dades i informació entre entorns.
Els detalls tècnics concrets es recolliran en un document d'especificacions tècniques que es
revisarà anualment pels responsables del desenvolupament de l'Encàrrec.
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MESURES DE PROTECCIÓ DE DADES I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
1. Objecte
Segons el que s'estableix en l'Annex de l'Encàrrec de Gestió: “Acords sobre protecció de
dades i seguretat de la informació”, els detalls tècnics concrets es recolliran en un document
d'especificacions tècniques que es revisarà anualment pels responsables del
desenvolupament del Conveni.
Aquest document recull les mesures de protecció de dades i seguretat de la informació que
ha d'aplicar l'empresa SIGMA AIE en compliment de la Política de Seguretat de la
Informació de la Universitat i la seva normativa de desenvolupament.
2. Protecció de la informació
2.1. Objecte
L'objecte d'aquest apartat és establir l'operativa relativa a la qualificació de la informació
així com les normes de tractament encaminades a protegir la seva seguretat en compliment
de les mesures establertes en l'Annex II del RD 3/2010 pel qual es regula l'Esquema
Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'administració electrònica
2.2. Neteja de documents
Es retirarà de tots els documents a publicar o enviar fora de l'organització, tota la informació
addicional continguda en camps ocults, meta-dades, comentaris o revisions anteriors,
excepte quan aquesta informació sigui pertinent per al receptor del document.
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Aquesta mesura és especialment rellevant quan el document es difon àmpliament, com
ocorre quan s'ofereix al públic en un servidor web o un altre tipus de repositori d'informació.
Es tindrà present que l'incompliment d'aquesta mesura pot perjudicar:
• Al manteniment de la confidencialitat d'informació que no hauria d'haver-se revelat al
receptor del document.
• Al manteniment de la confidencialitat de les fonts o orígens de la informació, que no ha
de conèixer el receptor del document.
• A la bona imatge de l'organització que difon el document atès que demostra un descuit en
el seu bon fer.
2.3. Còpies de seguretat
2.3.1. Realització de les còpies de seguretat
Es realitzaran còpies completes diàries de la base de dades i dels fitxers generats per l'usuari.
S'entén per “fitxers generats per l'usuari” tots aquells documents resultat de l'execució
d'algun procés que contingui informació de l'usuari i que es guardin dins de l'estructura de
directoris aprovisionada per a la Universitat, no tenint-se en compte fitxers de log, scripts,
etc.
La retenció de les còpies de seguretat és de 4 setmanes. D'aquestes 4 setmanes la primera
setmana s'emmagatzema en el CPD primari i la resta s'emmagatzemen en un CPD
secundari.
Aquestes còpies s'enviaran a la Universitat a través de la VPN mitjançant protocol segur i
s'allotjaran en un servidor i directori a determinar per la Universitat trimestralment.
2.3.2. Prova de les còpies de seguretat
Almenys amb una, es realitzen proves de restauració de les còpies de seguretat. Aquestes
proves de recuperació hauran d'abastar:
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• Informació de treball de l'organització.
• Aplicacions en explotació, incloent els sistemes operatius.
• Dades de configuració, serveis, aplicacions, equips, o uns altres de naturalesa anàloga.
• Claus utilitzades per a preservar la confidencialitat de la informació. Les proves de
recuperació es realitzaran en un entorn de proves aïllat de l'entorn de producció i amb accés
possible únicament a personal autoritzat, principalment a l'administrador que realitza
l'operació de restauració. S'evidenciarà la realització d'aquestes proves de restauració a
través dels registres que deixi l'aplicació utilitzada per a això.
2.3.3. Xifrat
S'aplicarà xifrat a les cintes de còpia de seguretat i en general a tot suport amb informació
que estigui qualificada com a nivell mitjà i a tot el trànsit de dades que surti de la xarxa,
emprant xarxes privades virtuals per a això.
3. Control d'accés
3.1. Objecte
L'objecte d'aquest apartat és protegir els accessos als sistemes d'informació en compliment
de les mesures establertes en l'Annex II del RD 3/2010 pel qual es regula l'Esquema
Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'administració electrònica.
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3.2. Accés a l'aplicació
Tots els accessos als diferents mòduls de SIGMA ACADEMIC són gestionats pel mòdul
NAVEGACIÓ. Mitjançant aquest mòdul es pot autoritzar les altes, baixes i modificacions
dels usuaris que hagin d'accedir als sistemes o aplicacions que tractin dades de caràcter
personal. Així mateix, s'haurà d'informar per part de la Universitat als usuaris de la Política
de Seguretat de manera que quedi constància d'aquesta comunicació.
Aquest mòdul manté un registre de la relació d'usuaris autoritzats per a accedir als mòduls
que conformen SIGMA ACADEMIC, així com dels permisos o tasques que podrà realitzar
cadascun d'ells.
L'usuari només podrà accedir a aquelles aplicacions, dades i arxius necessaris per al correcte
desenvolupament de la seva activitat. El procés d'assignació de perfils d'usuari contemplarà
les funcions del personal, la sensibilitat de les aplicacions i les dades als quals podrà tenir
accés.
Les sol·licituds d'altes, baixes i modificacions de perfils d'usuaris es conservaran com a
registre.
3.3. Autenticació
3.3.1. Política de contrasenyes
La Universitat s'encarrega d'implantar la Política de contrasenyes. Durant el procés
d'implantació s'han adoptat els mecanismes que permeten la comunicació i la integració de
SIGMA amb els sistemes propis de la Universitat que permeten el compliment d'aquesta
política.
3.3.2. Emmagatzematge de contrasenyes
Els identificadors i claus d'accés assignats a cada usuari són personals i intransferibles, sent
l'usuari l'únic responsable de les conseqüències que puguin derivar-se del mal ús, divulgació
o pèrdua d'aquests.
Durant el temps en què les contrasenyes estiguin vigents, el seu emmagatzematge es farà
de forma xifrada i inintel·ligible, de manera que sigui impossible el seu coneixement a la
resta d'usuaris.
18
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3.3.3. Accés d'usuaris
L'accés dels usuaris a l'aplicació es realitzarà únicament mitjançant protocol segur HTTPS.
Cada usuari disposarà d'unes credencials, usuari i contrasenya, que seran personals i
intransferibles, amb els quals es realitzarà l'inici de sessió i l'accés a l'aplicació SIGMA i a
les dades i opcions de menú segons el perfil al que estigui autoritzat. No es concedirà accés
a l'aplicació si l'usuari no es valida correctament.
El registre d'accés dels usuaris es guarda en el model de dades mitjançant els mecanismes
d'autenticació i seguretat proveïts per l'aplicació. El temps de retenció d'aquests registres és
de, almenys, 2 anys.
Es defineix una VPN punt a punt entre la Universitat i SIGMA, tal com es mostra en el
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següent gràfic:
Amb aquesta VPN es proveirà accés xifrat i segur, d'una banda, des de SIGMA cap als
servidors de la Universitat al LDAP, servidor de correu i base de dades de Moodle. D'altra
banda, des de la Universitat cap a SIGMA es podrà accedir a la base de dades perquè els
usuaris Administradors de la Universitat puguin fer càrregues de dades en la interfície
proporcionada així com accés de lectura a la resta de taules.
La Universitat serà responsable de definir quina IP’s o rang d'IP’s tindran accés a través de
la VPN a la base de dades de SIGMA, així com de mantenir en secret i evitar la lliure
distribució de les contrasenyes proporcionades.
3.3.4. Registre
L'aplicació mantindrà un registre de les sol·licituds d'altes, baixes i modificacions d'usuaris
i la relació d'usuaris i privilegis sobre el sistema.
En els sistemes sensibles es registraran tots els intents d'accessos tant els reeixits com els
fallits. El registre indicarà qui realitza l'activitat, quan la realitza (data i hora) i sobre quina
informació. Únicament els administradors dels sistemes disposaran d'accés a aquests
registres. Aquests registres no podran ser modificats i seran emmagatzemats de manera
segura.
Es mantindrà un registre d'accessos ja siguin via l'aplicació o per connexions externes via
VPN.
La Universitat podrà sol·licitar a SIGMA aquests registres en cas d'auditories de seguretat
o si s'haguessin detectat problemes de seguretat que ho fessin necessari.
4. Seguretat lògica
4.1. Objecte
19
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L'objecte d'aquest apartat és determinar l'operativa de les mesures de protecció lògica dels
sistemes de tractament de la informació encaminades a protegir la seva seguretat en
compliment de les mesures establertes en l'Annex II del RD 3/2010 pel qual es regula
l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'administració electrònica.
4.2. Arquitectura de seguretat
Es disposa de la següent documentació:
• Documentació de les instal·lacions:
- Àrees on es troben els sistemes d'informació: Colt-Connectis, Carrer de l'Acer, 5, 08038
Barcelona, Espanya.
- Punts d'accés físic a les instal·lacions
• Documentació dels sistemes:
- Equipament (llocs d'usuari, servidors, equipament de xarxa, armaris de comunicacions).
- Xarxes internes i connexions a l'exterior.
• Esquema de línies de defensa, reflectits en un diagrama de xarxa:
- Punts d'interconnexió a altres sistemes o a altres xarxes, especialment si es tracta
d'Internet.
- Tallafocs, DMZ, etc.
- Utilització de mecanismes per a prevenir vulnerabilitats que poguessin afectar alguna de
les línies de defensa.
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• Sistema d'identificació i autenticació d'usuaris
• Controls tècnics interns:
- Validació de dades d'entrada, sortida i dades intermèdies.
4.3. Gestió de la capacitat
L'aplicació SIGMA es proporciona a la Universitat en manera Programari com a Servei
(SaaS). Per a cada projecte d'implantació de nous mòduls o funcionalitats SIGMA haurà
d'analitzar les capacitats requerides juntament amb les dades de la capacitat existent i
s'estudiaran els requisits que s'han de complir per a poder subministrar els serveis oferts
amb el nivell requerit.
En els sistemes en explotació es controlarà mitjançant el sistema d'alertes si la capacitat
utilitzada està dins dels rangs previstos, prenent les mesures necessàries si se sobrepassen
els límits.
D'altra banda, SIGMA durà a terme revisions periòdiques en les quals es verifiqui que els
sistemes d'informació disposin d'uns marges de capacitat acceptables.
Els Administradors del Sistema hauran d'enviar un informe al Responsable del contracte en
la Universitat quan es detectin anomalies en els Sistemes d'Informació o en previsió de
futures fallades, amb temps suficient per a poder prendre les mesures correctores.
4.4. Protecció de les comunicacions
S'empraran xarxes privades virtuals quan la comunicació discorri per xarxes fora del propi
domini de seguretat. S'utilitzarà una VPN IPSec punt a punt.
S'empraran algorismes acreditats pel Centre Criptológico Nacional. Els algorismes de xifrat
seran 3DES-SHA de 1024 bits.
En la mesura que sigui possible, quan es tracti d'informació confidencial o especialment
protegida:
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• S'assegurarà l'autenticitat de l'altre extrem d'un canal de comunicació abans d'intercanviar
cap informació.
• Es previndran atacs actius, garantint que almenys seran detectats i s'activaran els
procediments previstos de tractament de l'incident Es consideraran atacs actius:
- L'alteració de la informació en trànsit
- La injecció d'informació espúria
- El segrest de la sessió per una tercera part
4.5. Perímetre de seguretat
Es disposa d'un firewall a través del qual s'implementen regles d'accés a continguts,
prevenció i detecció d'intrusions i bloqueig de codi maliciós. Els firewalls són de tipus
CISCO ANSA.
Existeix un sistema de monitoratge que controla la xarxa per a detectar trànsit estrany,
procedint al bloqueig d'aquells equips o connexions que es considerin sospitosos.
Les connexions remotes es realitzen mitjançant xarxes privades virtuals i s'utilitzen
certificats de servidor segur, de manera que s'assegura la confidencialitat de les
comunicacions. Únicament personal autoritzat pot accedir remotament als sistemes
d'informació, i es registraran els accessos realitzats.
Les connexions remotes que romanguin inactives durant el període de temps establert per
defecte en el sistema es tancaran, necessitant l'usuari autenticar-se novament. El temps
d'inactivitat de màxim permès per l'aplicació serà de 3600 segons.
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4.6. Serveis i aplicacions web
Els subsistemes dedicats a la publicació d'informació hauran de ser protegits enfront de les
amenaces que els són pròpies.
Quan la informació tingui algun tipus de control d'accés, es garantirà la impossibilitat
d'accedir a la informació obviant l'autenticació.
Encara que existeixen mecanismes de prevenció d'intrusos (IPS) en el firewall, s'adoptaran
les següents mesures:
• S'evitarà que el servidor ofereixi accés als documents per vies alternatives al protocol
determinat.
• Es previndran atacs de manipulació d'URL.
• Es previndran atacs de manipulació cookies.
• Es previndran atacs d'injecció de codi.
• Es previndran intents d'escalat de privilegis.
• Es previndran atacs de cross site scripting (XSS).
• Es previndran atacs de manipulació de programes o dispositius que realitzen una acció en
representació d'uns altres, coneguts en terminologia anglesa com proxies i, sistemes
especials d'emmagatzematge d'alta velocitat, coneguts en terminologia anglesa com a
caché.
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