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Els sistemes d’informació de la Universitat de Lleida, contenen totes les dades i
aplicatius per a la gestió i operació de la Universitat. Per tal de garantir el
correcte funcionament d’aquests sistemes, es requereix d’una infraestructura
redundada. Aquesta redundància també es requereix en el que anomenem
còpies de seguretat, que en cas d’error, desastre natural o qualsevol altre tipus
d’incident de seguretat, permetrien recuperar la informació i continuar amb
l’activitat i el negoci de la Institució.
El sistema de còpies de seguretat de la Universitat està basat en dos
dispositius. D’una banda el BACKUP#1 (llibreria de discs) que permet fer una
còpia total dels sistemes d’informació de la Universitat, i el BACKUP#2 (llibreria
de cintes), que permet tenir una redundància de les dades i fins i tot, disposar
d’una còpia offline, que garantiria quedar fora de l’abast de potencials
ciberdelinqüents.
Aquest escenari gestionat per l’equip del SIC, garantia tant la recuperació
puntual de fitxers significatius que s’haguessin pogut esborrar o malmetre, a
més de la recuperació total en cas de fallida d’un sistema d’informació, o
eventualment, un atac informàtic d’abast general.
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Tanmateix, en els darrers dies s’han produit dos circumstàncies gairebé de
manera simultània, que han evidenciat que aquesta arquitectura de
recuperació estava compromesa en la seva totalitat.
El primer fet, va ser que vam tenir coneixement que una altra universitat
catalana, va ser víctima d’un ciberatac que va deixar exposat el seu sistema de
backup, equivalent al nostre BACKUP#1. En aquest moment, el SIC de la UdL
va començar a treballar per a buscar un sistema alternatiu més robust, i
tolerant a un atac d’aquestes característiques, per tal de procedir a fer una
contractació per la via estandard. Aquesta decisió es va prendre basant-se en
la disponibilitat del nostre sistema BACKUP#2 que redundava aquesta solució.
Lamentablement, la darrera setmana per una circumstància sobrevinguda i
imprevisible del BACKUP#2, en que es va produir una fallida de tipus hardware
irreversible i total, que requereix d’una renovació total del sistema. Aquesta
renovació s’ha de produir de manera imminent, des del moment en que sabeu
que el BACKUP#1 està en una situació de potencial risc. I en conseqüència no
es pot garantir que els sistemes d’informació de la UdL puguin ser restaurats
en cas d’atac.
En els darrers mesos, els ciberatacs a institucions similars a la nostra han estat
nombrosos, a continuació enumerem els més significatius:

1
2
3

•

El 80% de les universitats espanyoles ha patit un incident en els darrers
12 mesos 1

•

Els ciberatacs adreçats a universitats creixen de manera contundent

•

La UCLM va patir un ciberatac al mes d’abril i entre les reflexions dels
tècnics que van gestionar el ciberincident reconeixen que «considera que
estos ciberataques a universidades forman parte de una "oleada" de la
que estamos "solo al principio". 3

2

https://www2.deloitte.com/es/es/pages/governance-risk-and-compliance/articles/ciberamenazas-alertanuniversidades.html
https://vinculotic.com/educacion/ciberataques-contra-universidades/
https://www.businessinsider.es/ciberataque-universidad-castilla-mancha-contado-dentro-869181
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•

La UAB va patir un ciberatac el passat 11 d’octubre i encara no està en
disposició de restablir tots els seus sistemes d’informació, tot i que es
preveu una feina de mesos 4 5 6

Davant aquesta situació, entenem que existeix un perill greu i imminent de
perdre tota la informació de què disposa la UdL, en cas de fallides del sistema o
d'atacs. Addicionalment, estarien compromesos els drets i llibertats de les
persones, ja que es podria produir un accés il·legítim a les seves dades
personals, de què la UdL n’és responsable.
Per tot l’exposat, entenem que la situació en la que es troba la UdL és
compatible amb els supòstits de l’article 120 de la Llei de Contractació del
Sector Públic, i per tant, sol·licitem que puguem procedir a la contractació d’un
sistema de backup, amb les prestacions similars o superiors a l’esmentat
BACKUP#2, i segons la disponibilitat del mercat, considerant la contractació
per la via d’emergència.

4
5
6

https://elpais.com/espana/catalunya/2021-10-14/la-universidad-autonoma-de-barcelona-lleva-tres-dias-sin-internetpor-un-ciberataque.html
https://www.xataka.com/seguridad/ciberataque-a-uab-afectara-finales-ano-dificil-gestion-universidad-acceso-a-susistema-informatico-durante-meses
https://www.larazon.es/cataluna/20211015/gapmo7hdfzb37ifc6lw6z3ucmm.html
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