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1. Introducció 

Un dels principals motius pels quals s'ha de fer ús d'HTTPS en l'accés a servidors o aplicacions web 

són les característiques de seguretat addicionals proporcionades per aquest protocol, ja que és 

emprat per establir comunicacions segures i on l'usuari pot confirmar que s'està connectant a 

l'entorn web desitjat (autenticació e identificació). L'avantatge principal és que tot el tràfic 

intercanviat entre l'usuari i l'entorn web està xifrat, amb el que s’assegura la integritat de les dades 

transmeses, i s’evita que el tràfic pugui ser interceptat i manipulat per un tercer.  

Amb aquesta guia es vol indicar les principals recomanacions per a una implementació correcte del 

protocol HTTPS cada cop més implementat a la xarxa i cada cop més necessari, ja que els 

exploradors principals tendeixen a recomanar la seva implementació amb un certs paràmetres de 

seguretat. 

 

1.1. Resum de recomanacions 

 Configurar el servidor o aplicació web perquè es dugui a terme una redirecció automàtica de 

tipus 301 des de HTTP cap a HTTPS per a qualsevol petició web. 

 Utilitzar HSTS (HTTP Strict Transport Security) per declarar que únicament es pot accedir al 

servidor web per HTTPS. 

 Utilitzar CSP (Content Security Policy) per evitar la utilització de continguts mixtes amb el que 

s’indicarà que tots els recursos s’haurien d’obtenir mitjançant el protocol HTTPS.  

 Desactivar l’ús de protocols SSLv2 i SSLv3 fent ús exclusiu de versions TLS 1.1 i 1.2. 

 Fer ús dels certificats digitals que proporciona el Servei d’Informàtica amb claus criptogràfiques 

ECDSA de 256 bits i/o RSA de 2048 bits. 

 Configurar el servidor web per prioritzar suites criptogràfiques més robustes, preferiblement 

ECDHE 256 bits o DHE 2048 bits. 

 Utilitzar algoritmes de xifrat que proporcionin autenticació AEAD, com per exemple AES en mode 

GCM o ChaCha20 junt a Poly1305. 

 Utilització de HPKP (HTTP Public Key Pinning) per detectar quan una cadena de confiança ha sigut 

modificada. 
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1.2. Anàlisi 

Per avaluar l’estat del teu web hi ha diferents eines online que et comproven que la teva web 

compleix amb els requisits mínims per un servidor SSL, per fer-ho haurem de visitar 

https://www.ssllabs.com/ssltest/ on introduirem la nostra web i ens dirà l’estat actual. Si no volem 

que el nostre test surti a la mateixa web marcarem l’opció ‘Do not show the results on the boards’. 

També tenim el lloc web http://caniuse.com/ on podrem determinar la compatibilitat amb els 

exploradors per a diferents tecnologies i capacitats web com quin protocol TLS podem fer servir o 

si suporta HSTS, HPKP entre d’altres.  

 

1.3. Configuració de web servers 

El servei d’informàtica posa a l’abast dels usuaris que ho desitgin unes guies de configuració bàsica 

per a web servers Apache e IIS amb el que es proporcionarà uns mínims de seguretat al servidors 

web. Podeu descarregar les guies en el següent enllaç.  

https://csirt.uab.cat/content/guies-de-seguretat. 

A més de manera gratuïta està disponible la sol·licitud de certificats web per brindar seguretat als 

usuaris visitants de les webs del domini. Per fer-ho cal dirigir-se a la web www.uab.cat/si > Altres 

> Sol·licitud de certificats > Sol·licitud de certificats SCS. 

 

1.4. Desactivació de protocols vulnerables 

Tot seguit explicarem com desactivar els diferents algoritmes de xifrat que són vulnerables i 

permeten que es pugin realitzar atacs de POODLE i FREAK que permetrien desxifrar i extraure 

informació del tràfic xifrat. 
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1.4.1. Desactivació en Apache 

 
Configurarem en el virtualhost ssl que nomes accepti xifratge segur: 

# Desactivem els xifrats insegurs 
    SSLProtocol -All +TLSv1.2 
    SSLCipherSuite ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-
SHA256:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-
GCM-SHA256:DHE-DSS-AES128-GCM-SHA256:kEDH+AESGCM:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-
ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-
SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:DHE-
RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-DSS-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES256-
SHA256:DHE-DSS-AES256-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-
SHA384:AES128-SHA256:AES256-SHA256:AES128-SHA:AES256-SHA:AES:CAMELLIA:DES-CBC3-
SHA:!aNULL:!eNULL:!EXPORT:!DES:!RC4:!MD5:!PSK:!aECDH:!EDH-DSS-DES-CBC3-SHA:!EDH-
RSA-DES-CBC3-SHA:!KRB5-DES-CBC3-SHA 
    SSLHonorCipherOrder on 
 
# Permet a les versions antigues com IE6 connectar-se 
 
BrowserMatch ".*MSIE.*" \ 
            nokeepalive ssl-unclean-shutdown \ 
            downgrade-1.0 force-response-1.0 
 

 

1.4.2.  Desactivació en IIS 

En aquest cas tenim dues opcions, utilitzar l’eina ‘Fix it’ de Microsoft que ens modifica els registres 

automàticament o modificar nosaltres mateixos les següents claus de registre substituint el 

paràmetre dword amb la següent informació. Podeu trobar les dues opcions al següent enllaç de 

Microsoft. 

https://support.microsoft.com/es-es/help/187498/how-to-disable-pct-1-0--ssl-2-0--ssl-3-0-

-or-tls-1-0-in-internet-infor 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protoco
ls\SSL 2.0\Client] 

"DisabledByDefault"=dword:00000001 

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protoco
ls\SSL 2.0\Server] 

https://support.microsoft.com/es-es/help/187498/how-to-disable-pct-1-0--ssl-2-0--ssl-3-0--or-tls-1-0-in-internet-infor
https://support.microsoft.com/es-es/help/187498/how-to-disable-pct-1-0--ssl-2-0--ssl-3-0--or-tls-1-0-in-internet-infor
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"Enabled"=dword:00000000 

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protoco
ls\SSL 3.0] 

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protoco
ls\SSL 3.0\Client] 

"DisabledByDefault"=dword:00000001 

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protoco
ls\SSL 3.0\Server] 

"Enabled"=dword:00000000 

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protoco
ls\TLS 1.0] 

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protoco
ls\TLS 1.0\Client] 

"DisabledByDefault"=dword:00000001 

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protoco
ls\TLS 1.0\Server] 

"Enabled"=dword:00000000 

 


