
 

 
 
Gestió de Serveis 
Àrea de Tecnologies de la informació i les Comunicacions 
 Pavelló Rosa (Recinte Maternitat) 
 Trav. de les Corts, 131-159 
 Tel. 934 021 687 

 

• Cal que feu arribar aquesta sol·licitud per correu interna a: 
Administració de l’Àrea de Tecnologies  
Pavelló Rosa (Recinte Maternitat) 
Trav. de les Corts, 131-159  

•  (*) Els camps marcats amb un asterisc s'han d'omplir obligatòriament, en cas contrari es denegarà la sol·licitud 
• (**) ADVERTÈNCIA: L’alta del codi VPN caducaran a l’any de la seva concessió.   

SOL·LICITUD CODI D’ACCÉS VPN TÈCNIC 
 
Dades de la Unitat sol·licitant: 

Unitat i/o departament: 
 

Edifici i/o facultat: 
 

Telèfon: 
 

Fax: 
 

 
Dades del sol·licitant (UB): 

Nom*: 
 

1r cognom*: 2n cognom*: 
 

Adreça correu ub.edu: 
 

 
Dades de la persona a autoritzar: 

Nom*: 
 

1r cognom*: 2n cognom*: 
 

DNI + Lletra*: Data de naixement*: 

Adreça correu electrònic*: Empresa: 

 
Període de Vigència: 

Període de vigència  del codi (màxim 1 any **): 
 
Data d’inici:  __  /  __  / ____ (dd / mm / aaaa)          Data de finalització**:       __  /  __  / ____ (dd / mm / aaaa)  
 

 
Dades dels servidors i serveis IP a accedir amb aquest codi*  

Nom complert del servidor IP PORT 
1 bdweb.ird.ub.es Segons mapa de negoci 

hostatgeria web 
 

2 webpub.ub.edu Segons mapa de negoci 
hostatgeria web 

 

3    
4    
5    

 
Dades del Cap de la Unitat Orgànica (dades indispensables): 

Nom i cognoms*: DNI + lletra (o equivalent) *: 
 

Les dades de caràcter personal facilitades en aquest formulari seran incorporades 
als corresponents fitxers que són titularitat de la Universitat de Barcelona, amb la 
finalitat de facilitar-vos un codi d'usuari i els diversos serveis que pugui dur 
associats. L'atorgament d'aquest codi implica que esteu sotmesos a les mateixes 
condicions i obligacions de seguretat que la institució ha establert per al personal 
propi  (http://www.ub.edu/iub/identitatUB/responsabilitats.html), i sereu 
responsables de qualsevol actuació pròpia que les contravingui. 
 
Accepto el compliment de les esmentades condicions i obligacions de seguretat 
contingudes al Document de Seguretat de la Universitat de Barcelona  
  
Signatura del/de la sol·licitant * 
 
 
 
 
Barcelona, ___ de _____________ de 20___ *  

Com a cap de la Unitat Orgànica corroboro que les 
dades anteriorment expressades són certes 
 
 
 
 
 
Signatura del/de la cap de la Unitat Orgànica * 
(ha de tenir contracte amb la UB)  
 
 
 
Segell departamental * 

 

http://www.ub.edu/web/ub/ca/index.html
http://www.ub.edu/iub/identitatUB/responsabilitats.html

