
 Document presentat a la Comissió d’Economia i Infraestructures
de 26/06/2019

Acord CG/2019/04/31, de 4 de juliol de 2019, del 
Consell de Govern, pel qual s'aprova la modificació 
de la Política de Seguretat de la Informació. 

Gerència 

Modificació de la Política de 
Seguretat de la Informació 



MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ 
 
FETS I FONAMENTS DE DRET 
 
El Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS) 
en l'àmbit de l'Administració electrònica, té per objecte determinar la política de seguretat en 
la utilització de mitjans electrònics en el seu àmbit d'aplicació i està constituït pels principis 
bàsics i requisits mínims que permetin una protecció adequada de la informació. 
 
L'apartat 1 de l'article 11 de l'ENS indica el següent: "Tots els òrgans superiors de les 
administracions públiques han de disposar formalment de la seva política de seguretat que 
articuli la gestió continuada de la seguretat, que ha de ser aprovada pel titular de l'òrgan 
superior corresponent". 
 
El Consell de Govern de la UPC va aprovar la Política de seguretat de la informació per mitjà de 
l'acord 88/2017 de 13 de juliol de 2017. 
 
El mes d'abril de 2016 es va aprovar el 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 pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglament general de protecció de dades) (DOUE 4.5.2016), essent d'obligat compliment el 25 
de maig de 2018. 
 
El desembre de 2018 va entrar en vigor la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció 
de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). 
 
El maig de 2019 es publica una actualització de la Guia CCN-STIC-801 sobre responsabilitats i 
funcions en l'ENS. Concretament es recull les responsabilitats generals en la gestió de la 
seguretat dels sistemes d'informació de les entitats del sector públic. El document indica que 
aquestes entitats hauran, prenent com a base les directrius assenyalades en la nova guia, 
d'establir i aprovar la seva pròpia Organització de Seguretat, d'acord amb la seva naturalesa, 
estructura, dimensió i recursos disponibles, que haurà d'estar recollida en la Política de 
Seguretat de la Informació de l'entitat. 
 
A la vista dels canvis legislatius, i de les recomanacions fetes per les autoritats, s'ha valorat la 
conveniència de modificar la Política de Seguretat de la Informació de la Universitat per 
incorporar les noves lleis citades, i adaptar-la a les recomanacions de la guia indicada, amb la 
intenció que els canvis que afecten aspectes com, la incorporació del rol de Delegat de Protecció 
de Dades al Comitè de Seguretat de l'ENS de la UPC, i la incorporació dels mecanismes de 
resolució de controvèrsies, quedin recollits en el text. 
 
D'acord amb el que s'exposa, el Consell de Govern pren el següent 
 
ACORD 
 
PRIMER. Aprovar les següents modificacions de la Política de seguretat de la informació: 



• Actualitzar en el punt 5 “Marc normatiu” les legislacions en matèria de protecció de 
dades. 

• Incorporar en el punt 6.1 “Comitès: Funcions i responsabilitats” les recomanacions 
fetes a la Guia CCN-STIC-801 sobre responsabilitats i funcions en l'ENS, pel que fa a la 
figura del delegat o delegada de protecció de dades. 

• Incorporar en el punt 6.2 “Comitès: Funcions i responsabilitats” les recomanacions 
fetes a la Guia CCN-STIC-801 sobre les garanties d’independència i absència de 
conflicte d’interessos. 

• Actualitzar el punt 7 “Dades de caràcter personal” adaptant-lo al nou RGPD i a la nova 
LOPDGDD. 

• Incorporar un nou punt 15 “Resolució de controvèrsies” seguint la recomanació feta a 
la Guia CCN-STIC-801. 
 

SEGON. Aprovar el text consolidat de la Política de seguretat de la informació, que inclou les 
modificacions esmentades a l’apartat primer i que s'adjunta com a annex a aquest acord. 
 
TERCER. Aquestes modificacions entraran en vigor l'endemà del dia que les aprovi el Consell de 
Govern. 
 
Barcelona, 4 de juliol de 2019 
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