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MILLORES EN L’AUTENTICACIÓ AL WEB D’OFERTES XALOC 

 

En el procés d’implementació de millores al web d’ofertes XALOC, incorporem un canvi en l’autentificació 

que comportarà modificar i restablir la contrasenya d’accés de tots els usuaris que fan ús del web 

d’ofertes. 

 La data de naixement deixarà de ser la contrasenya genèrica.  

 Cada usuari/a del web d’ofertes XALOC, haurà de definir la seva contrasenya d’accés.   

 La primera vegada que una nova persona usuària s’autentiqui al web d’ofertes, aquest li 

obligarà a restablir la contrasenya.  

 Les persones que ja han accedit alguna vegada al web, hauran de restablir la contrasenya quan 

es tornin a autenticar al web d’ofertes. 

 Com a requisit previ i per raons de seguretat, cada persona demandant d’ocupació ha de tenir 

informat a les dades de contacte XALOC: 

un telèfon mòbil únic,  
no compartit amb cap altra persona 

registrada a la xarxa XALOC. 
 

o bé una adreça de correu electrònic única,  
no compartida amb cap altra persona 
registrada a la xarxa XALOC. 

És suficient tenir informada una de les dues opcions, mòbil únic o correu únic. 

 

 

Novetats al web d’ofertes XALOC 

 Restablir la contrasenya d’accés.  Es farà servir quan:   

o Hem oblidat la nostra contrasenya 

o S’accedeix per primera vegada al web d’ofertes. 

o Excepcionalment:  A la posada en marxa d’aquesta millora, el sistema obligarà a 

tothom que accedeixi al web a modificar la seva contrasenya, redirigint-lo 

automàticament al circuit de restabliment de contrasenya.  

       Un cop restablerta, s’accedirà normalment amb la nova contrasenya definida.  

 Modificar la contrasenya d’accés. En qualsevol moment i des de El meu espai, podrem canviar 

la nostra contrasenya.  

 

Novetats a l’eina  XALOC – Alta/modificació de les persones demandants 

 A les dades de contacte, el sistema validarà que figuri informat com a mínim:   

un telèfon mòbil únic,  
no compartit amb cap altra persona 

registrada a la xarxa XALOC. 

o bé una adreça de correu electrònic única,  
no compartida amb cap altra persona 
registrada a la xarxa XALOC. 

 

 Enviament de SMS / correu electrònic, a la persona demandant, amb les instruccions per a 
restablir la contrasenya d’accés al web d’ofertes.  
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WEB D’OFERTES - RESTABLIR LA CONTRASENYA  

 

 

1. AUTENTICACIÓ AL WEB 
 

Quan una persona s’identifica per apuntar-se a una oferta o 
accedir a El meu espai: 

Si accedeix per 
primera vegada 
al web d’ofertes 

 

 
o bé Si és la primera vegada que 

accedeix, després de la 
posada en marxa  d’aquest 
canvi en l’autenticació 
 

el lloc web XALOC, independentment de la contrasenya que 
indiqui, redirigirà a la persona al formulari per a sol·licitar el 
restabliment de la seva contrasenya de manera automàtica i 
amb un avís a pantalla. 

 
També pot accedir a aquesta sol·licitud de restabliment, fent 
clic sobre l’enllaç: Has oblidat la teva contrasenya? 
 

 

 
2. FORMULARI SOL·LICITUD RESTABLIMENT 

CONTRASENYA 
 

A aquest formulari, s’ha d’indicar la identificació de la persona 
a XALOC; és similar a la identificació per apuntar-se a una oferta 
(DNI, NIE o passaport) i seleccionar el canal pel qual volem rebre 
instruccions: 

 SMS: el web enviarà un missatge SMS al mòbil 
informat a les dades de contacte de la persona.  Si n’hi 
ha 2 mòbils, seleccionarà aquell que no estigui 
compartit amb cap altra persona. 

 Correu electrònic: el web enviarà un correu electrònic 
a l’adreça de correu informada a les dades de contacte 
de la persona. 

 
Si el canal seleccionat no és vàlid per enviar un missatge, el web 
donarà el següent missatge: 

Adreça't al teu Servei Local d'Ocupació per revisar les 
teves dades de contacte.  

Si s’envia correctament el missatge, el web avisarà 
S’ha enviat el missatge amb les instruccions per 
restablir la contrasenya. 

Autenticació 
al web
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Formulari 
sol·licitud 
restabliment 
contrasenya

2

Missatge 
amb 
instruccions

3

Formulari 
definició 
nova 
contrasenya

4

Contrasenya 
restablerta
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3. MISSATGE AMB INSTRUCCIONS 
 

Al mòbil o a la bústia de correu, segons el canal seleccionat per 
la persona, arribarà un missatge amb instruccions i un enllaç a 
la plana des d’on es definirà la nova la contrasenya des d’allà.  
 

 Si la persona no ha sol·licitat el restabliment de la 
contrasenya,  cal que ignori aquest missatge. 

 L’enllaç enviat només és vàlid durant 4 hores. Superat 
aquest temps, cal sol·licitar de nou el restabliment de 
la contrasenya.  

 Si la persona no rep cap missatge: 
o Si ha seleccionat l’opció d’enviar un correu 

electrònic, cal que revisi la bústia de correu no 
desitjat.  

o Cal que s’adreci al seu SLO  per a revisar les 
dades de contacte informades al seu 
expedient: telèfons i correu electrònic. 

 

 

 
4. FORMULARI DEFINICIÓ NOVA CONTRASENYA 

 
Des de l’enllaç inclòs al missatge del punt anterior, obrirem 
aquest formulari, on s’ha d’indicar la nova contrasenya i 
confirmar-la. 
Per seguretat, la contrasenya: 

 Ha de tenir un mínim de 8 caràcters de longitud en 
total 

 Ha  de contenir 2 números 

 Ha de contenir 2 lletres.  

 

 

 
5. CONTRASENYA RESTABLERTA 

 
Un cop restablerta la contrasenya, el sistema donarà un avís 
confirmant la modificació i redirigirà a la persona a la plana 
principal del web per continuar treballant.  

 
 
Si, excepcionalment, es produeix un error: el sistema avisarà i 
donarà instruccions per repetir el procés. 
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WEB D’OFERTES - MODIFICAR LA CONTRASENYA  

 

 

1. EL MEU ESPAI 
 

A l’apartat El meu espai,  i un cop la persona ja s’ha 
autenticat, podrà modificar la contrasenya polsant sobre 
el botó Modificar contrasenya  
 
  

 

 
2. FORMULARI DEFINICIÓ NOVA 

CONTRASENYA 
 

A aquest formulari, s’ha d’indicar la nova contrasenya i 
confirmar-la. 
Per seguretat, la contrasenya: 

 Ha de tenir un mínim de 8 caràcters de longitud 

 Ha  de contenir 2 números 

 Ha de contenir 2 lletres.  

 

 

 
3. CONTRASENYA MODIFICADA 

 
Un cop modificada la contrasenya, el sistema donarà un 
avís confirmant la modificació i redirigirà a la persona a la 
plana principal del web per continuar treballant.  
 
Si es produeix un error, el sistema avisarà i donarà 
instruccions per repetir el procés. 

 
 

 

  

El meu espai 
- Modificar 
la meva 
contrasenya

1

Formulari 
definició 
nova 
contrasenya

2

Contrasenya 
restablerta

3
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XALOC – EXPEDIENT DEL DEMANDANT 

NOUS CRITERIS DE VALIDACIÓ DE LES DADES DE CONTACTE 

En fer l’alta d’un nou demandant, o quan es modifiquen les seves dades personals, el sistema validarà que 
a les dades de contacte figuri com a mínim:  

un telèfon mòbil únic,  
no compartit amb cap altra persona 

registrada a la xarxa XALOC. 

o bé una adreça de correu electrònic única,  
no compartida amb cap altra persona 
registrada a la xarxa XALOC. 

 

És suficient tenir informada una de les dues opcions: mòbil únic o correu únic.  

 

Si el telèfon mòbil es comparteix amb altres persones, cal que la persona creï un compte de correu 

electrònic que sigui personal  (per exemple, amb algun proveïdor gratuït com Gmail, Hotmail, etc.). 

 
Aquesta restricció és imprescindible per seguretat:  els missatges de restabliment de la contrasenya han 
d’arribar a una única persona.   Es a dir, hem de tenir un canal de contacte amb la persona, ja sigui telèfon 
mòbil o correu electrònic, que garanteixi que la comunicació la rebrà la persona interessada.  
 
La validació ens indicarà quin tipus d’error concret s’ha produït:  

 

 

IMPORTÀNCIA DE MANTENIR LES DADES ACTUALITZADES 

Arran d’aquest canvi, s’incrementa la importància de mantenir les dades de contacte actualitzades, ja que 
pot impossibilitar l’accés al web d’ofertes.  

 Cal transmetre a les persones usuàries la importància de comunicar  a l’SLO els canvis de número de 
telèfon mòbil o d’adreça de correu electrònic.   

 Cal aprofitar qualsevol contacte amb les persones usuàries per confirmar i actualitzar les seves dades 
de contacte.    
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SOL·LICITUD RESTABLIMENT DE LA CONTRASENYA 

Aquesta sol·licitud és similar a la que es fa des del formulari web de sol·licitud de restabliment de la 

contrasenya:  la persona rebrà un missatge amb l’enllaç per restablir la contrasenya.  

 Facilitarà l’acompanyament, en aquest procés de modificació de la contrasenya, a aquelles 

persones amb menys competències digitals.   

 Al finalitzar el procés d’alta d’una persona, també es pot aprofitar per a enviar aquest missatge i 

que la persona rebi l’enllaç per a fer servir el web d’ofertes (cal recordar que l’enllaç té 4 hores 

de validesa; superat aquest període, s’ha de tornar a fer la sol·licitud per a rebre un enllaç vàlid). 

 També pot ser útil per confirmar que l’adreça de correu i/o mòbil registrats són correctes, 

verificant que la persona rep el missatge enviat. 

Podrem seleccionar enviar el missatge per correu electrònic o per SMS al telèfon mòbil. 

 

Enviament via SMS: 

 Els botó només restarà habilitat en cas que la persona tingui informat un telèfon mòbil a les 

dades de contacte; es a dir, quan sigui factible enviar un SMS. 

 El sistema detectarà si algun dels telèfons mòbils de la persona és únic (no compartit amb cap 

altra persona registrada a XALOC), en cas contrari donarà un missatge d’error explicatiu i no 

s’enviarà cap missatge.   

Enviament via correu electrònic: 

 Els botó només restarà habilitat en cas que la persona tingui informat una adreça de correu 

electrònic  a les dades de contacte. 

 El sistema detectarà si l’adreça és única (no compartida amb cap altra persona registrada a 

XALOC), en cas contrari donarà un missatge d’error i no s’enviarà cap missatge.     
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AVISOS D’ERROR QUE ES PODEN REBRE EN ACCEDIR AL WEB 

Quan la persona informa document  d’identitat i contrasenya per apuntar-se a una oferta o accedir a 

l’apartat El meu espai: 

 

Pot rebre els següents avisos: 

 

Correspon a un dels següents casos: 

a) La contrasenya indicada no és correcta. 

b) El document d’identitat indicat correspon a una persona inactiva registrada a XALOC  

c) El document d’identitat indicat correspon a una persona no registrada a XALOC 

 

El document d’identitat indicat correspon a una persona registrada a la xarxa XALOC, però que no disposa 

de cap canal de contacte vàlid per enviar el missatge de restabliment de la contrasenya.  

Cal revisar les seves dades de contacte per verificar que hagi indicat un mòbil únic o bé una adreça de 

correu electrònica única: 

1. Verificar que la persona disposa d’un canal de contacte 

Verificar que a les dades de contacte hi hagi un mòbil o una adreça de correu informat i amb un 

format correcte.  

2. Verificar que el canal de contacte és únic 

Verificar que el mòbil/correu sigui únic, que no figuri a les dades de contacte d’altres persones 

registrades a la xarxa XALOC. Per això, podeu fer servir els nous botons de Enviar ... de 

restabliment de contrasenya 

  
En polsar aquests botons, el sistema detectarà si el mòbil o el correu (segons el botó escollit) no 

és únic i donarà l’avís corresponent.  

 En cas que la persona hagi indicat dos números de mòbil, només un d’ell ha de ser únic. 

El sistema detectarà quin dels dos números de mòbil és únic i enviarà el missatge a 

aquest mòbil. 

Recordeu que la solució més senzilla és que la persona creï un compte de correu electrònic que 

sigui personal  (per exemple, amb algun proveïdor gratuït com Gmail, Hotmail, etc.) i que faci 

servir aquest per restablir/modificar la contrasenya d’accés al web. 
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PREGUNTES FREQÜENTS 

1. M’identifico com sempre i m’obliga a canviar la contrasenya 

Hem millorat la seguretat del web d’ofertes i la contrasenya deixa de ser la data de naixement.  Si el 

sistema detecta que la teva contrasenya encara és la data de naixement, t’obligarà a modificar-la 

dirigint-te automàticament al formulari per restablir la contrasenya. 

Quan omplis el formulari, rebràs un missatge (SMS/correu electrònic) amb un enllaç per definir la nova 

contrasenya.   El telèfon mòbil o l’adreça de correu electrònic, on rebràs el missatge, és el que vas 

indicar als tècnics del teu SLO com a dades de contacte.  

2. He oblidat la meva contrasenya ? 

Al formulari per apuntar-se a una oferta, o accedir a l’apartat El meu espai, fes clic sobre l’enllaç:  Has 

oblidat la teva contrasenya ?  per restablir-la. 

Accediràs al formulari per restablir la teva contrasenya.  Quan omplis el formulari, rebràs un missatge 

(SMS/correu electrònic) amb un enllaç per definir la nova contrasenya.   El telèfon mòbil o l’adreça de 

correu electrònic, on rebràs el missatge, és el que vas indicar als tècnics del teu Servei d’Ocupació com 

a dades de contacte.  

3. Vull modificar la meva contrasenya 

Dins de l’apartat El meu espai, fes clic : 

 sobre l’enllaç:  Modificar la meva contrasenya 

 sobre el botó:  Modificar la meva contrasenya 

 

4. No he rebut el missatge enviat al sol·licitar el restabliment de la 

contrasenya.  

En cas que hagis seleccionat l’opció d’enviament de correu electrònic, revisa la safata de correu no 

desitjat.  

En qualsevol cas, adreça’t al teu Servei Local d’Ocupació per verificar i actualitzar les dades de contacte 

informades al teu expedient: el número de telèfon mòbil i l’adreça de correu electrònic.   

5. No puc indicar el número de mòbil o l’adreça de correu electrònic 

on rebre el missatge de restabliment de la contrasenya 

Es una mesura de seguretat per confirmar que qui rep el missatge ets tu i que ningú altre pot modificar 

la teva contrasenya.  Sempre s’enviarà el missatge al mòbil, o a l’adreça de correu electrònic, que vas 

indicar al teu Servei Local d’Ocupació.   

Si vols actualitzar el teu número de mòbil o el teu correu electrònic, adreça’t al teu Servei Local 

d’Ocupació.   

I recorda que és molt important que si canvies de número de mòbil, o d’adreça de correu electrònic, 

comuniquis aquest canvi al teu Servei Local d’Ocupació.   


