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Benvolgut client, 

 

Gràcies per l’oportunitat que ens brindeu en permetre’ns presentar aquesta proposta de 

col·laboració i prestació de serveis per part de Vodafone Business. 

Des del començament de la nostra activitat, el nostre objectiu s’ha centrat en la recerca de 

l’excel·lència a través de la satisfacció del client. L’esforç per oferir noves solucions ha permès als 

nostres clients ser organitzacions més àgils i eficients, amb col·laboradors més productius en un 

entorn d’evolució tecnològica i innovació contínua. 

No podem perdre de vista el moment de transformació digital que han d’abordar avui dia les 

organitzacions. 5G, Cloud, IoT, Gigabit Network, Data Analytics són termes que descriuen la 

profunda transformació que també vivim des de la xarxa. Coneixedors de la necessitat d’adopció 

de les millors tecnologies que aporten valor als ciutadans, des de Vodafone Business posem tot 

el nostre coneixement i solucions al servei de les administracions públiques espanyoles per 

dissenyar l’Administració del futur i el Customer Journey del Ciutadà Digital, col·laborant de 

manera activa per fer realitat la nostra Agenda Digital Nacional. Per tot això volem oferir-vos la 

nostra experiència i ajudar-vos a assolir amb èxit aquest interessant repte que ens exigeixen els 

ciutadans.  

Quan diem que el futur és apassionant és perquè n’estem convençuts. Esperem que aquesta 

proposta us interessi i que junts recorrem el camí per aconseguir aquest objectiu comú. 

 

Gràcies per confiar en nosaltres. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Daniel Jiménez 
Director general de Vodafone Business 

 

 

La informació que conté aquest document és confidencial i comercialment sensible i no s’ha de revelar a 

tercers sense el permís exprés i per escrit de Vodafone España, S.A.U.
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1  Introducció 

1.1 Acceptació de requisits 

Vodafone, en donar resposta al procediment obert per a l´Acord Marc d´Adquisició d´una plataforma 

d´aplicacions ofimàtiques corporatives al núvol en modalitat de suscripció, accepta totes les 

condicions que s’hi detallen, tant pel que fa al plec de prescripcions tècniques com al plec de clàusules 

administratives. 

De manera particular, Vodafone vol fer esment dels requisits per implementar les mesures de seguretat 

de la informació i compliment normatiu que s’especifiquen en el plec de clàusules administratives. 

L’entrada en vigor del Reglament general de protecció de dades (RGPD) suposa un ajust de totes les 

polítiques de protecció de dades de les organitzacions que realitzen les seves activitats dins de l’Espai 

Econòmic Europeu. S’han pres les mesures oportunes per garantir ser una companyia totalment adaptada 

a l’RGPD a partir de maig de 2018. 

Vodafone disposa de delegat de protecció de dades. S’adjunta a continuació l’adreça oficial de contacte 

del DPO a Vodafone (DPO-SPAIN@vodafone.com). En cas de resultar adjudicataris, Vodafone facilitarà el 

nom i les dades de contacte addicionals del seu delegat de protecció de dades sempre que sigui requerit. 

 

1.2 Confidencialitat 

La informació que conté aquest document és confidencial i comercialment sensible, ja que en aquest 

document es descriuen: 

- Les característiques tècniques dels serveis de Vodafone. 

- Els sistemes i mitjans interns per a l’explotació i implantació dels serveis i xarxes de Vodafone. 

- Dades confidencials de la xarxa de Vodafone. 

Per aquests motius no es pot revelar a tercers sense el permís exprés i per escrit de Vodafone España, 

S.A.U. 

 

1.3 Presentació Vodafone 

S´adjunta l´Annex B amb la presentació de Vodafone. 
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2  Proposta 

2.1  Resum global de la solució tècnica 

Vodafone s´ofereix com a proveïdor de l´ Acord Marc d´Adquisició d´una plataforma d´aplicacions 

ofimàtiques corporatives al núvol en modalitat de subscripció com a partner  del fabricant Google. 

Vodafone ofereix dintre d´aquesta proposta la suite de productes de Google Workspace que cumpleixen 

amb els requisits demanats al plec.  

A l´Annex A s´afegeixen els següents certificats: 

• Certificat conforme la plataforma Google Workspace disposa de la certificació de nivell ALT de 

l´Esquema Nacional de Seguretat (ENS) 

• Certificat conforme Vodafone España es partner oficial de Google. 

Donat els requisits sol·licitats: 

• Repositori Comú de les diferents aplicacions 

• Punt d´accés únic de les diferents aplicacions 

• La plataforma ha de garantir la interoperabilitat de les diferents aplicacions i compatibilitat amb 

aplicacions ofimàtiques de les plataformes més comunes (Office de Microsoft, Google docs i Lliure 

office) 

• La plataforma ha d´estar basada en el núvol 

• La plataforma tindrà una consola d´administració centralitzada per a cada un dels possibles 

dominis principals, des d´on es podrà gestionar els usuaris, administrar dispositius, configurar 

seguretat i altres ajustos.  

• Els servidors que allotgin tots els serveis contractats hauran d´estar ubicats dins del territori de la 

UE. 

• Ha de disposar de certificació d´Esquema Nacional de Seguretat (ENS) com a mínim de nivell mig 

I que la capacitat mínima per usuari ha de ser de 30 GB, les llicències i els add-on oferts dintre d´aquesta 

licitació amb Google Workspace i que cumpleixen amb tots els requisits són les següents marcades en 

Vermell: 

Llicència 

Capacitat mínima   per 

usuari 

Data Region 

(servidors UE) 

Frontline 2 GB SI 

Business Starter 30 GB NO 

Business Standard 2 TB SI 

Business Plus 5 TB SI 

Enterprise Essential 1 TB SI 



Plataforma d´aplicacions ofimàtiques corporatives al núvol 

 

Informació confidencial | Pàgina  11 

 
C2 General 

Llicència 

Capacitat mínima   per 

usuari 

Data Region 

(servidors UE) 

Enterprise Standard Il·limitada SI 

Enterprise Plus Il·limitada SI 

Add-on Archived user - Business Plus   

Add-on Archived User - Enterprise 

Standard   

Add-on Archived User - Enterprise Plus   

add-on Vault 

  
add-on Cloud Identity 

  
 

Les llicències Frontline i Business Starter no es podran comercialitzar dintre de l´Acord Marc perquè no 

cumpleixen amb algun dels requisits demanats. 

Tenint en compte el P.V.P. actual de fabricant i el descompte ofert per Vodafone, els preus actuals serien 

els següents (s´indiquen a mode informatiu): 

Llicència 

P.V.P. Google 

(€/mes) 

% 

Descompte 

P.V.P. Final 

(€/mes) 

Business Standard 10,40  31 % 7,18 

Business Plus 15,60 31 % 10,76 

Enterprise Essentials 8,70 31 % 6,00 

Enterprise Standard 17,30 31 % 11,94 

Enterprise Plus 26,00 31 % 17,94 

Add-on Archived user - Business Plus 3,50 31 % 2,42 

Add-on Archived User - Enterprise Standard 4,40 31 % 3,04 

Add-on Archived User - Enterprise Plus 6,00 31 % 4,14 

Add-on Cloud Identity Premium 5,00 31 % 3,45 

Add-on Vault 3,33 31 % 2,30 

 

Si el fabricant canvia el P.V.P. o les llicències en el futur, Vodafone mantindrà el descompte sobre el P.V.P. 

indicat i s´actualizarà la taula novament.  
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2.2 Descripció funcional de la plataforma 

La plataforma d´aplicacions corporatives al núvol oferida per Vodafone és Google Workspace. Per escollir 

les llicències s´han de tenir en compte les següents restriccions: 

• Família Business. Màxim de 300 usuaris de Business (Standard i Plus) per domini. Si l´entitat 

contractant disposa de llicències Starter adquirides fora d´aquest Acord Marc també s´han de tenir en 

compte en el dimensionament del domini. 

• Per poder fer un mix de llicències en Business ha d´haver-hi un mínim de 10 llicències per cada tipus 

(Standard i Plus). Novament si l´entitat contractant disposa de llicències Starter adquirides fora 

d´aquest Acord Marc també han de complir aquest requisit. 

• Família Enterprise. No hi ha mínim o màxim de llicencies (Standard i Plus) per domini 

• Per poder fer un mix de llicències Business o Enterprise és necessàri que les llicències Enterprise siguin 

com a mínim 100 llicències o com a mínim un 15% del total  

2.2.1 Business Standard 

Es tracta d´un paquet ofimàtic d´aplicacions col·laboratives: 

• Gmail: enviar i rebre correus mitjançant una adreça d'empresa (per exemple, juan@la 

tevaempresa.com). 

• Meet: participar en videotrucades segures des d'un portàtil o un altre dispositiu (fins a 150 participants). 

– Enregistraments de reunions desats a Drive 

– Funció per aixecar la mà 

– Grups de treball 

– Enquestes als participants i sessions de preguntes i respostes 

• Calendar: compartir calendaris per programar fàcilment reunions i esdeveniments. 

 

• Documents: col·laborar en temps real amb documents, fulls de càlcul i presentacions en línia. Afegim 

funcionalitats de gestió avançada de versions de documents: 

– Branding de l'organització 

– Aprovacions i etiquetes 

• Drive: emmagatzemar fitxers i crear còpies de seguretat al núvol amb 2 TB d'emmagatzematge per 

usuari. 

– L'edició Business Standard inclou 2 TB d'emmagatzematge conjunt per cada usuari de 

l'organització per desar missatges de Gmail, imatges de Google Fotos i fitxers de Google Drive. Si 

teniu 4 usuaris o menys, l'espai d'emmagatzematge conjunt serà de 1 TB per usuari. 

– Quan treballeu amb unitats compartides, els fitxers pertanyen a un ordinador complet en 

comptes d'un usuari específic. Si algun membre deixa la unitat, els fitxers romanen al mateix lloc 

perquè la resta de l'equip pugui continuar compartint informació i treballant igual que abans 
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• Xat: comunicar-te amb usuaris individuals o grups mitjançant text i elements multimèdia. 

– Activar o desactivar l'historial de xat per defecte 

– Acceptar invitacions automàticament 

– Xatejar amb usuaris aliens a l'organització 

• Funcions administratives per controlar l'accés d'usuaris, polítiques de servei i dispositius mòbils 

2.2.2 Business Plus 

La llicència Business Plus inclou totes les prestacions del Business Standard i a més té les següents 

millores: 

• L'edició Business Plus inclou 5 TB d'emmagatzematge conjunt per cada usuari de l'organització per 

desar missatges de Gmail, imatges de Google Fotos i fitxers de Drive. Si teniu 4 usuaris o menys, l'espai 

d'emmagatzematge conjunt serà de 1 TB per usuari.  

• Reunions avançades 

– Fins a 500 participants a cada reunió (Google Workspace Updates: Host Google Meet meetings with 

up to 500 participants (googleblog.com)) 

– Registre d'assistència 

• Controls d'administrador avançats 

– Governança de la informació amb Vault. Pots utilitzar Vault per conservar, cercar i exportar les 

dades de la teva organització i així satisfer les necessitats de descobriment electrònic i 

compliment normatiu.  

– Gestió avançada de punts de connexió.Aconsegueix més control sobre les dades de 

l'organització. Pots requerir que es facin servir contrasenyes més segures, esborrar les dades dels 

dispositius de forma remota, gestionar aplicacions iOS, utilitzar perfils de treball d'Android i molt 

més.  

 

2.2.3 Add-On Vault 

Vault és una eina de control d'informació i descoberta electrònica inclosa a Google Workspace. Amb 

Vault, podeu conservar, bloquejar, cercar i exportar les dades dels usuaris de Google Workspace. Vault 

pot gestionar les dades següents: 

• Missatges de Gmail 

• Fitxers de Drive 

• Missatges de Google Chat (si l'historial està activat) 

• Enregistraments de Google Meet, així com registres de xat, preguntes i respostes, i enquestes que 

tinguin associats 

• Missatges de Grups de Google 

https://workspaceupdates.googleblog.com/2021/11/host-meetings-with-500-participants.html
https://workspaceupdates.googleblog.com/2021/11/host-meetings-with-500-participants.html
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• Missatges de text, missatges de veu i les seves transcripcions i registres de trucades de Google 

Voice per a Google Workspace 

• Nova versió de Google Sites 

• Missatges de la versió clàssica de Hangouts (si l'historial està activat) 

El Add-On Vault ja va inclòs en les llicències Business Plus, Enterprise i Enterprise Essentials (dominis 

verificats) i es pot afegir a la llicència Business Standard. 

2.2.4 Add-On Cloud Identity 

Cloud Identity és una funcionalitat de Google Workspace que permet 

• Incloure aplicacions recomanades a la llista de permeses i posar-les a disposició dels usuaris 

perquè les puguin instal·lar.  

• Gestionar dispositius propietat de l´empresa.  

• Consultar el registre d'auditoria de dispositius mòbils. 

• Definir regles per automatitzar la gestió de dispositius mòbils.  

• Explorar aplicacions SaaS. 

• Definir quina serà la durada de la sessió dels usuaris del domini.  

Hi ha dos versions: Cloud Identity Free Edition i Cloud Identity Premium i en funció de les llicències hi ha 

funcions que ja venen incorporades o s´ha de contractar.  

Al següent enllaç ja el detall de  la contractació d´aquesta funcionalitat: 

Cómo se asignan las licencias de Cloud Identity - Ayuda de Cloud Identity (google.com) 

 

2.2.5 Add-On Archived User 

Quan un empleat se'n va de l'empresa, podeu canviar el vostre estat d'actiu a arxivat. D'aquesta manera 

s'assigna a l'usuari una llicència d'usuari arxivat (UA). Això permet conservar les vostres dades de forma 

més segura, alhora que se'ls impedeix accedir als serveis de Google Workspace. 

 

2.2.6 Enterprise Standard 

Les llicències Enterprise estan pensades per a organitzacions amb més de 300 usuaris o per a usuaris que 

requereixen funcionalitats avançades de Google Workspace.  

Respecte les llicències Business incorporen principalment: 

• Meet: participar en videotrucades segures des d'un portàtil o un altre dispositiu (fins a 500 

participants). 

• Drive: emmagatzemar fitxers i crear còpies de seguretat al núvol amb capacitat il·limitada  

d'emmagatzematge per usuari. 

https://support.google.com/cloudidentity/answer/7384684#zippy=%2Casignar-licencias%2Ccloud-identity-free-edition-y-cloud-identity-premium%2Ccloud-identity-free-edition-y-google-workspace%2Ccloud-identity-premium-y-google-workspace%2Ccloud-identity-free-edition-cloud-identity-premium-y-google-workspace
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Les llicències Enterprise Standard incorporen les següents funcionalitats: 

Protegir la informació confidencial amb la funció DLP 

Les polítiques de Prevenció de la pèrdua de dades (DLP) permeten detectar informació confidencial, com 

ara números de targetes de crèdit, tant en correus electrònics com en fitxers de Google Drive. Pots 

configurar accions basades en polítiques i impedir que els usuaris comparteixin correus electrònics i fitxers 

de Drive quan es detecti contingut sensible. 

Controlar l'accés a les aplicacions segons el context de l'usuari i del dispositiu 

Amb l'accés contextual, podeu controlar l'accés a aplicacions mitjançant polítiques detallades que es 

basen en determinats atributs, com ara la identitat dels usuaris, la ubicació, la seguretat dels dispositius i 

l'adreça IP. 

L'accés contextual us permet controlar a quines aplicacions un usuari pot accedir en funció del vostre 

context, com ara si el dispositiu compleix o no la política de TI de l'organització. 

Podeu continuar creant i aplicant polítiques d'accés, com ara la verificació en dos passos, a tots els 

membres d'una unitat organitzativa o d'un grup. L'accés contextual us permet controlar quin nivell d'accés 

tenen aquests usuaris, de manera més precisa i segons el context. 

Un cop concedit, l'accés a les aplicacions s'avalua contínuament. L'excepció d'aquesta regla són les 

aplicacions SAML, que s'avaluen en iniciar sessió. 

Registrar l'assistència a Google Meet 

El control d'assistència està disponible per als usuaris de Google Workspace Essentials, Business Plus, 

Enterprise Essentials, Standard Enterprise, Enterprise Plus, Education Plus i Teaching and Learning 

Upgrade. 

Els informes d'emissions en directe només estan disponibles per als usuaris del Workspace que tinguin 

accés a la funció per emetre en directe. Les emissions en directe estan disponibles per als usuaris de les 

edicions Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus i Teaching and Learning Upgrade. 

Registres d'informes i BigQuery 

Podeu exportar registres i informes d'ús de Google Workspace a Google BigQuery. Amb BigQuery, pots fer 

el següent: 

• Analitzeu la informació d'activitats concretes de la consola d'administració, Google Calendar, 

dispositius, Google Drive, inici de sessió, Grups de Google, tokens OAuth i registres d'auditoria de SAML, 

així com de qualsevol actualització de l'API d'informes. 

• Generar informes de diverses aplicacions combinant informació d'activitat amb dades d'ús d'altres 

aplicacions utilitzades a l'organització. 

• Fer cerques avançades en activitats de Google Workspace afegint dades del directori de l'organització 

a BigQuery. 

• Generar informes amb mètriques dús global sobre comptes dusuari, Google Drive, Chrome OS, 

Classroom, Calendar, Currents, Google Meet, gestió de dispositius, Gmail i qualsevol actualització de 

lAPI dinformes. 
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• Crear informes i panells de control personalitzats amb eines d'analítiques, com Google Data Studio o 

partners de visualització de tercers integrats a BigQuery. 

Cloud Identity Premium 

Ja s´ha descrit aquesta funcionalitat al 2.2.4 

Configura registres de Gmail a BigQuery 

Edicions compatibles amb aquesta funció: Enterprise i Education Standard i Plus. Comparar edicions 

Als registres de Gmail es documenta cada etapa per la qual passen els missatges en el procés de 

lliurament. Per analitzar el flux de Gmail mitjançant el procés de lliurament, assigneu registres de Gmail a 

un conjunt de dades d'un projecte de BigQuery. Quan ho hagis fet, podràs revisar informes. 

Nota: Els registres de correu electrònic que heu creat abans de configurar Registres de correu electrònic 

de BigQuery no es poden exportar a aquesta eina. 

Utilitzar Fulls vinculats a una organització 

Amb Fulls vinculats, el nou connector de dades de BigQuery, pots obrir, analitzar, consultar i compartir 

milions de files de dades dels teus fulls de càlcul. A més, Fulls vinculats t'ofereix aquests avantatges: 

• Col·laborar amb partners, analistes o altres parts interessades en una interfície de fulls de càlcul 

coneguts. 

• Disposeu d'una única font d'anàlisi de dades fiable sense necessitat de crear més exportacions .csv. 

• Agilitzar els fluxos de treball dinformes i del tauler de control. 

• Fulls vinculats executa consultes a BigQuery en nom teu i pots sol·licitar-les manualment o 

programar-les. Els resultats d'aquestes consultes es desen al full de càlcul per analitzar-los i 

compartir-los. Consulta més informació sobre Fulls vinculats a aquests tutorials de vídeo. 

Emetre videotrucades en directe 

Vols treure més partit de les aplicacions de Google a la teva feina o al teu centre educatiu? Registra't per 

provar Google Workspace gratis 

Si tens una edició compatible de Google Workspace, podràs afegir emissions en directe en mode de només 

visualització a esdeveniments de Google Meet. Amb les emissions en directe de Meet pots retransmetre 

videoconferències a membres de la teva organització. 

Qui pot veure emissions en directe 

Només els convidats que pertanyen a la teva organització poden veure les emissions en directe. Els 

membres de la vostra organització que participin amb tots els permisos poden aturar i iniciar l'emissió 

durant la reunió i també gravar l'esdeveniment. Els oients no poden participar a la reunió, controlar-ne 

l'emissió ni gravar l'esdeveniment. El nombre màxim d'espectadors d'una emissió en directe depèn del 

vostre compte i de la vostra edició de Google Workspace. 
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2.2.7 Enterprise Plus 

Les llicències d´Enterprise Plus afegeixen a les funcionalitats d´Enterprise Standard les següents 

funcionalitats: 

Centre de seguretat 

Al centre de seguretat, pots consultar estadístiques i informació de seguretat avançada, així com 

supervisar i controlar problemes que afecten el teu domini en aquest tipus de qüestions. 

A més d'incloure paràmetres avançats de la consola d'administració de Google, també mostra les vostres 

dades de seguretat en informes minuciosos i personalitzables que podeu compartir amb companys de 

feina de la vostra organització. Els administradors també poden supervisar la configuració de la consola 

d'administració de Google des de la pàgina sobre l'estat de seguretat. A més, amb l'eina de recerca de 

seguretat, els administradors poden identificar i classificar problemes de seguretat i privadesa del seu 

domini, així com prendre mesures sobre això. 

Xifratge del costat del client (beta) 

Podeu utilitzar les vostres pròpies claus d'encriptació per xifrar les dades de la vostra organització, en lloc 

d'utilitzar l'encriptació que proporciona Google Workspace. Amb el xifratge del costat del client (CSE) de 

Google Workspace, el xifratge de fitxers es gestiona al navegador del client abans que s'emmagatzemi a 

l'emmagatzematge basat en núvol de Drive. D'aquesta manera, els servidors de Google no podran accedir 

a les teves claus d'encriptació i, per tant, no podran desxifrar les teves dades. Per utilitzar CSE, haureu de 

connectar Google Workspace a un servei de clau d'encriptació externa i a un proveïdor d'identitat (IdP). 

Registre d'auditoria de Transparència d'accés 

Als registres de Transparència d'accés trobareu informació sobre les accions que realitza el personal de 

Google quan accediu a les vostres dades. 

A la consola d'administració de Google, podeu consultar el registre d'auditoria de Transparència d'accés, 

on s'inclouen les dades següents: 

• Recurs afectat i acció realitzada 

• Hora a què s'ha dut a terme l'acció 

• Motiu de l'acció (per exemple, el número de cas associat a una sol·licitud al servei d'assistència) 

• Informació sobre el membre del personal de Google que ha realitzat l'acció (per exemple, la ubicació 

de la vostra oficina) 

Gestió de Work Insights 

A Work Insights, podeu consultar mètriques detallades sobre com s'utilitza Google Workspace a la vostra 

organització. Al tauler de control d'aquesta eina, els administradors, els supervisors i el personal de 

recursos humans poden veure estadístiques sobre els patrons de treball, la col·laboració entre equips i 

l'adopció de Google Workspace. 
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Habilitar S/MIME allotjat per augmentar la seguretat dels missatges 

Si voleu reforçar la integritat i confidencialitat dels missatges de correu electrònic de la vostra 

organització, podeu habilitar el protocol d'extensions segures multipropòsit de correu d'Internet (S/MIME) 

allotjat. Perquè funcioni el xifratge S/MIME, tots els remitents i destinataris ho han de tenir habilitat. A més, 

han d'intercanviar certa informació, anomenada "claus", per identificar-se de forma única. 

També pots evitar que s'enviïn i rebin determinats missatges a no ser que estiguin xifrats o signats amb 

S/MIME. Consulta més informació sobre com configurar regles de compliment i encaminament i com 

augmentar la seguretat dels missatges amb S/MIME allotjat. 

Configurar regles per detectar fitxers adjunts perjudicials 

De vegades, els correus tenen fitxers adjunts que inclouen programari maliciós que els programes 

antivirus tradicionals no detecten. Per identificar aquestes amenaces, Gmail pot analitzar o executar els 

fitxers adjunts en un entorn virtual anomenat "zona de proves de seguretat". Els fitxers adjunts identificats 

com a amenaces s'envien a la carpeta Spam del destinatari. 

Com a administrador, tens les opcions següents per gestionar els fitxers adjunts: 

• Configura Gmail perquè analitzi tots els tipus de fitxers adjunts admesos a la zona de proves de 

seguretat. 

• Configurar regles per especificar quins fitxers adjunts s'analitzen a la zona de proves de seguretat. 

• Configurar regles per complir les normes de contingut amb l'objectiu de gestionar els fitxers adjunts 

maliciosos. 

Entre els tipus de fitxers que s'analitzen a la zona de proves de seguretat s'inclouen els executables de 

Microsoft, els fitxers de Microsoft Office i els PDF. L'entorn aïllat de seguretat admet fitxers que s'han 

adjuntat directament als correus o estan inclosos en fitxers comprimits (per exemple, zip o rar). 

AppSheet a la vostra organització 

AppSheet és una plataforma de desenvolupament sense codi per a qualsevol experiència de coding sense 

crear aplicacions mòbils i web. Heu trobat aplicacions AppSheet de fonts de dades, com Google Sheets, 

Excel, Cloud SQL, Salesforce, i altres connectors similars. App user activity syncs per a la connexió de dades 

de correu(s). Més informació sobre els connectors de dades d'AppSheet. 

Les aplicacions són dinàmiques i poden utilitzar-se a través de dispositius mòbils o navegadors. Dissenyar 

la interfície per aplicacions mitjançant plantilles UX per crear mapes, calendaris, taulers, i més. Els fluxos 

de treball automatitzats també es poden incorporar a les aplicacions per fer coses, les seves seves 

notificacions, generar correus electrònics, crear informes personalitzats, modificar dades a través de 

qualsevol font connectada. 
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2.2.8 Enterprise Essential 

La llicència Enterprise Essential és una versió “lite” de les llicències Enterprise: 

• No disposen de Gmail, ni calendar 

• Disposen de 1 TB d´emmagazematge per usuari. 

Són llicències orientades a entitats que volen mantenir el servei de correu amb una altra plataforma 

però volen fer servir el paquet ofimàtic de Google Workspace: 

• Meet. Trucades de veu i videoconferències 

– Organitza reunions amb fins a 150 participants 

– Reunions amb una durada màxima de 24 hores 

– Programa reunions i uneix-t'hi des del calendari d'Outlook 

– Enregistra reunions i guarda-les a Drive 

• Drive. Espai d'emmagatzematge i sistema de fitxers compartits 

– 100 GB per usuari, 2 TB d'emmagatzematge al núvol compartit 

– Unitats compartides per tenir emmagatzematge dequip unificat 

– Accedeix a contingut directament des de l'ordinador amb File Stream de Drive 

• Calendar. Calendaris compartits 

• Xat. Missatgeria per a equips 

• Documents. Processament de textos 

• Fulls de càlcul. Gestió de dades en fulls de càlcul 

• Presentacions .Creació de presentacions 

• Formularis. Enquestes professionals 

• Sites. Creació de llocs web 

• Keep. Notes compartides 

2.3 Accés a una demostració de la solució 

Afegim la següent informació relativa a la plataforma Google Workspace: 

● Vídeos amb demos de la solució: 

https://www.youtube.com/watch?v=Sb6fKtuxDKs 

● Canal de youtube con videos sobre Google workspace: 

https://www.youtube.com/c/googleworkspace 

 

● A l´annex C s´adjunta el llibre blanc de seguretat de Google Workspace. També el podeu trobar 

al web: https://services.google.com/fh/files/misc/gws_security_whitepaper.pdf 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Sb6fKtuxDKs
https://www.youtube.com/c/googleworkspace
https://services.google.com/fh/files/misc/gws_security_whitepaper.pdf
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2.4 Serveis de Formació 

Vodafone posarà a disposició de les entitats que contratin llicències de Google Workspace dintre de la 

present adjudicació una formació de 6 hores en català com a formació bàsica amb un temari definit, 

acordat i fixe dels diferents elements que formen la solució de Google Workspace.  

Addicionalment es podran contractar formacions en paquets de 2 hores per incidir en continguts més 

concrets de les eines i funcionalitats de Google Workspace: 

• Funcionalitats avançades de Gmail i Calendar  

– Protecció davant amenaces 

– Programació intel·ligent de reunions 

• Gestió documental 

– Edició en temps real 

– Gestió del historial de revisions 

• Col·laboració en línia 

– Funcions de seguretat de nivell empresarial 

• Google Meet 

– Reunions amb videoconferencia sense interrupcions 

• Drive 

– Accés als arxius sense navegador 

– Organització dels arxius en l´espai compartit 

• Formularis 

– Creació de formularis 

– Enviament d´enquestes 

– Resum automàtic de respostes 

• Sites 

– Creació de lloc webs 

– Portals de projectes interns 

• Administració de Google Workspace dintre la teva organització 

• Vault 

– Protecció de les dades 

– Cerca avançada de continguts 
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Els paquets formatius es basan en mòduls de 2 hores o múltiples de 2 hores en funció dels 

continguts que es vulguin contractar. Són formacions en remot i incorporen els mitjans 

telemàtics necessaris per fer-les.  

El cost de un mòdul de 2 hores és de 160 euros. En el cas dels múltiples de 2 hores es facturaran 

tants mòduls de 2 hores com siguin necessaris per cobrir la durada total de la formació. 

Addicionalment el propi fabricant Google facilita les següents eines de formació dintre de la seva 

plataforma per als usuaris de Google Workspace: 

 

● Google Workspace learning Center: 

 https://support.google.com/a/users/?hl=en#topic=9917952 

 

● Free training courses: 

https://www.cloudskillsboost.google/catalog?keywords=&locale=&solution%5B%5D=work-

transformation&role%5B%5D=any&format%5B%5D=courses&level%5B%5D=any&duration%5B%5

D=any&modality%5B%5D=on_demand&language%5B%5D=any 

 

2.5 Suport 

Vodafone ofereix un suport bàsic directe 12x5 a totes les entitats adherides al present acord marc. 

El procediment d’atenció es durà a terme a través de la comunicació personal amb els diferents 

interlocutors que defineixin les entitats adherides. Aquesta comunicació es durà a terme a través dels 

diferents canals que Vodafone posa a disposició de les entitats segons l’esquema següent: 

CANAL CARACTERÍSTIQUES 

 
Atenció telefònica 

Atenció comercial en horari laborable als telèfons directes dels contactes 

Atenció personalitzada (en horari 12x5 per a incidències) 

Trucades gratuïtes al 900 878 007 (CAP 8004) en horari 24x7 

 

Portal Web 

Serveis supervisió i consulta 12x5 

Atenció comercial en horari laborable a peticions i sol·licituds. 

 

E-Mail 

Atenció comercial en horari laborable a les adreces directes dels contactes 

establerts 

Enviant un correu electrònic a l’adreça genèric que es defineixi amb les entitats. 

 
Fax 

Fax al número que es definirà amb les entitats. 

 

Vodafone podrà fer d´interlocutor amb el fabricant per escalar les avaries. 

Per altra banda les entitats podran accedir directament amb el fabricant 24x7x365 mitjançant  els 

mecanismes que estableix Google al respecte: 

• Telèfon 

https://support.google.com/a/users/?hl=en#topic=9917952
https://www.cloudskillsboost.google/catalog?keywords=&locale=&solution%5B%5D=work-transformation&role%5B%5D=any&format%5B%5D=courses&level%5B%5D=any&duration%5B%5D=any&modality%5B%5D=on_demand&language%5B%5D=any
https://www.cloudskillsboost.google/catalog?keywords=&locale=&solution%5B%5D=work-transformation&role%5B%5D=any&format%5B%5D=courses&level%5B%5D=any&duration%5B%5D=any&modality%5B%5D=on_demand&language%5B%5D=any
https://www.cloudskillsboost.google/catalog?keywords=&locale=&solution%5B%5D=work-transformation&role%5B%5D=any&format%5B%5D=courses&level%5B%5D=any&duration%5B%5D=any&modality%5B%5D=on_demand&language%5B%5D=any
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• Xat 

• Correu electrònic 

En el següent enllaç  

Contactar con el equipo de Asistencia de Google Workspace - Ayuda de Administrador de Google Workspace 

Es troba el detall del procediment que facilita Google perquè els usuaris puguin rebre suport i ajuda. 

https://support.google.com/a/answer/1047213?hl=es#zippy=
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Annex A Certificats oficials 
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Annex B Presentació Vodafone 

B.1 Qui som? 

B.1.1 Evolució del Grup Vodafone  

Vodafone va néixer el 1984 al Regne Unit quan la companyia britànica Racal va aconseguir dues 

llicències de telefonia, de manera que es va convertir en Racal Strategic Radio Ltd, i la seva xarxa, en 

Racal Vodafone. No va passar gaire temps des de la seva creació quan es va fer la primera trucada de 

mòbil el 1985, fet que va posar de manifest des dels inicis de la companyia la seva característica de 

pioners. A partir d’aquí, el creixement i l’expansió de la companyia han estat imparables.  

L’any 2000, Vodafone va posar en marxa la seva estratègia d’expansió a través de la compra i fusions amb 

les empreses més importants del sector, primer a Europa, ampliant el seu territori, i després 

internacionalment. Aquestes adquisicions han permès al Grup Vodafone adquirir un profund 

coneixement en xarxes de comunicacions mòbils i fixes i un lideratge en tecnologies de futur. 

Des que va néixer, Vodafone ha estat una companyia PIONERA a l’hora d’abordar salts tecnològics. No 

tan sols va ser la primera companyia a fer la primera trucada de mòbil al Regne Unit o enviar el primer 

missatge SMS, també s’ha caracteritzat per llançar i consolidar el 4G, accelerar l’adopció del 5G i 

revolucionar la tecnologia d’Internet de les Coses. 

Els últims 20 anys Vodafone ha crescut, ha desenvolupat milers de projectes, ha après dels seus 

companys de viatge i ha adquirit una gran EXPERIÈNCIA per emprendre projectes innovadors 

juntament amb els seus clients.  

 

B.1.2 Presència mundial 

El Grup Vodafone és una de les companyies de telecomunicacions i de serveis de tecnologia més grans 

del món, i proporciona serveis de connectivitat, convergència i Internet de les Coses, així com serveis de 

pagament mòbil i de transformació digital en mercats emergents.  

Vodafone proporciona serveis mòbils a 22 països –i té acords amb 42 més– i serveis de banda ampla fixa 

a 17 països. Els clients de Vodafone a Espanya es beneficien de l’experiència i capacitat d’aquesta 

empresa líder mundial, que ajuda els seus clients –individus, negocis i comunitats– a estar més ben 

connectats. 

Som un dels cinc proveïdors d’Internet més importants del món. Ens hem convertit en un dels 

principals agregadors que proporcionen accés a Internet global, doblant la capacitat de l’accés any rere 

any. La nostra xarxa de fibra supera 1 milió de quilòmetres, i només a Europa sumem més de 54 milions 

de clients. 
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Som líders en mobilitat, amb més de 625 milions d’usuaris mòbils.  

També som líders en tecnologia IoT, amb més de 100 milions de dispositius connectats, i pioners en el 

llançament comercial del 5G a Europa, la tecnologia de connectivitat mòbil més ràpida que hi ha 

actualment. En el moment del llançament érem presents a 7 països europeus, en més de 100 ciutats, 

dada que es va incrementant per dies. 

A més, comptem amb altres tecnologies i plataformes de continguts que segueixen creixent i a les quals 

cal tenir en compte de cara al futur, com poden confirmar els nostres més de 22 milions de clients de 

televisió. 

Podem dir que som una companyia global, treballem amb 1.400 de les empreses més grans del món. 

Tenim independència en els mercats locals i sinergies de desenvolupament de productes. Ser 

independents ens permet ser àgils i estar atents a les tendències.  

 

B.1.3 El nostre propòsit 

Una cosa que no perdem mai de vista és emprar tot el nostre coneixement i experiència amb un horitzó 

molt clar: fer més fàcil la vida de les persones. És el nostre propòsit: “Connectats per un futur 

millor”, i això vol dir fer que els nostres serveis i solucions innovadores siguin útils i tinguin impacte 

positiu en la vida de les persones, negocis i comunitats. 

Volem aconseguir-ho enfocant el nostre camí cap a tres objectius molt clars:  

Societat digital. En el món d’avui dia la tecnologia és molt important, perquè és un facilitador. S’utilitza 

en tots els àmbits: per treballar, per a l’oci, per parlar, per aprendre, etc. A Vodafone connectem les 

persones, des de qualsevol lloc on siguin i en qualsevol moment. 

 

 Inclusió per a tots. Treballem per connectar les persones, sense límits ni distincions. Ajudem a oferir 

noves oportunitats a les persones independentment del seu gènere, edat o capacitat, potenciant les 

seves habilitats digitals i integrant-les en el món laboral. 

 

El nostre planeta. Contribuïm a la lluita contra l’escalfament global. Tenim cura del nostre entorn fent 

servir energies renovables i evitant al màxim el rebuig de residus per conservar el planeta. 

 

Societat 

digital 

Connectem 
les persones 

Inclusió per 

a tots 

Oferim 
oportunitats 

Planeta 

Tenim cura del 
nostre entorn 
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B.2 Societat digital 

Per a Vodafone és prioritari que les persones puguin estar sempre connectades a màxima velocitat a 

qualsevol lloc i a qualsevol hora. Gigabit Network és la nostra proposta i principal actiu de la 

companyia, una xarxa que, independentment de la tecnologia d’accés –fibra, mòbil, wifi, etc.–, ens 

permet disposar sempre d’1 gigabit de velocitat. Podrem treballar de manera remota, físicament 

allunyats de la nostra empresa, o veure una estrena de cinema sense preocupar-nos de la cobertura o 

velocitat de descàrrega. 

Així mateix, en el món Internet de les Coses (IoT) tots els avenços i les innovacions que estem 

desenvolupant ajuden a millorar, gestionar i automatitzar aquestes connexions. Els vehicles, els edificis i 

les màquines es tornen intel·ligents i parlen entre ells, de manera que alliberen les persones de tasques 

repetitives i es descobreixen solucions que fins ara crèiem impensables en tots els àmbits de la societat. 

A més, Vodafone s’ha abocat en els mercats emergents amb el desenvolupament de solucions de 

banca digital que a poc a poc comencen a agafar un gran pes en la vida de les persones, instal·lant en 

les seves butxaques aplicacions com M-Pesa, amb què gestionar les seves finances, i afavorint la 

circulació d’efectiu en benefici de la societat. 

D’altra banda, el procés de digitalització de la nostra companyia ens ha portat a la incorporació de noves 

metodologies de treball, com Agile, que permeten escurçar el temps de desenvolupament de nous 

serveis, de manera més eficient i integrant el feedback continu dels clients. 

 

B.2.1 Gigabit Network 

B.2.1.1 Xarxa de fibra 

Gràcies a la contínua aposta per la xarxa de fibra, Vodafone ha arribat, en tancar l’any fiscal, als 

25 milions d’unitats immobiliàries amb aquesta tecnologia, de manera que s’ha convertit en l’operador 

amb la xarxa més extensa. A més, ja supera els 3,1 milions de clients de banda ampla, el 90% dels 

quals gaudeixen de velocitats iguals o superiors a 50 Mbps.  

El servei de televisió intel·ligent de Vodafone ja s’ofereix a la totalitat de la xarxa de fix i, gràcies a la seva 

aposta pels continguts, és el màxim agregador de pel·lícules i sèries del mercat. Així, doncs, 1,4 milions 

de clients gaudeixen de la televisió intel·ligent de Vodafone. 

La nostra petjada de fibra arriba fins a 75 països. A Espanya tenim la xarxa més extensa i seguim creixent 

per cobrir el 100% del territori. Combinem diferents tipus d’accés: cable i fibra òptica, que permeten 

possibilitats il·limitades de servei. 

A més, cobrim 18 mercats amb xarxes domèstiques, i oferim una àmplia cartera de serveis de 

comunicacions al client final, des d’accés a Internet a diferents velocitats fins a veu, televisió i serveis de 

data center per a empreses com hosting, serveis cloud, xarxes privades o sistemes de seguretat. 
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B.2.1.2 Xarxa de data centers 

Gigabit Network de Vodafone està formada per un conjunt de tecnologies transparents a l’usuari que 

treballen de manera conjunta. Una peça clau per al funcionament coordinat de totes elles és la nostra 

xarxa de data centers, un suport fonamental per a les nostres solucions de big data i IoT, en què 

l’analítica de dades és clau per optimitzar els negocis. 

Tenim una xarxa de 57 data centers distribuïts per tot el món, amb una capacitat superior a XXXX PBytes, 

gestionats pels millors experts en l’entorn cloud. Disposen de totes les capes de seguretat necessàries, 

tant en maquinari com en programari, així com d’actualitzacions contínues i sistemes de backup. A més, 

els usuaris compten amb les millors eines per gestionar tots els recursos de la seva companyia. 

 

 

B.2.1.3 La xarxa mòbil 

 

La xarxa mòbil de Vodafone ocupa gairebé tota la superfície del planeta, i ofereix serveis mitjançant 2G, 

3G i 4G. Només aquest últim cobreix el 90% del territori, i tenim acords de roaming a 177 països. 
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Durant l’exercici fiscal 2019-2020, Vodafone ha posat en funcionament més de 430 nous emplaçaments 

4G de 800 MHz. D’aquesta manera, s’ha aconseguit cobertura 4G en més de 6.950 municipis, entre els 

quals es troben tots els de més de 5.000 habitants, i es va assolir la cota del 98,82% de població coberta 

amb la xarxa 4G. En tancar l’exercici fiscal, el nombre de clients 4G (amb tarifa i dispositiu 4G) arriba als 

10 milions. 

Vodafone està fermament compromès i involucrat en el desenvolupament de la tecnologia 5G a 

Espanya i està participant en les actuacions previstes en el Pla nacional 5G. Fruit d’aquest compromís de 

lideratge en tecnologies mòbils, la xarxa 5G de Vodafone va permetre efectuar la primera intervenció 

quirúrgica teleassistida gràcies a la baixíssima latència de la xarxa, en el marc del Mobile World 

Congress de 2019. El mes de maig Vodafone també va ser pioner a fer, juntament amb Vodafone 

Portugal, la primera connexió 5G de dades transfronterera en mobilitat del món. A més, al juny de 2019 

va posar en servei la primera xarxa 5G comercial a Espanya, que llavors arribava a 15 ciutats, amb més 

del 50% de la seva superfície coberta. El servei comercial Vodafone 5G està inclòs des de llavors en els 

plans de contracte il·limitables, mentre que el desplegament continua de manera progressiva, fins a 

arribar als 237 emplaçaments 5G en servei. Igualment, durant el 2019 Vodafone va començar a oferir 

cobertura 5G en roaming i va arribar a les 55 ciutats europees. 

La xarxa mòbil de Vodafone ha estat, per cinquè any consecutiu, reconeguda com la millor xarxa 

mòbil en veu i dades del mercat espanyol, segons l’estudi independent Mobile Benchmark, de la 

consultora umlaut i la revista de telecomunicacions Connect, i ha destacat per temps d’establiment més 

curts, la millor qualitat de veu i descàrregues d’arxius a més velocitat, així com també per la xarxa mòbil 

5G, analitzada per primera vegada a Espanya en aquesta edició de l’estudi. 

B.2.1.4 5G 

Vodafone ha consolidat el seu lideratge en xarxa mòbil i posa a disposició dels seus clients de contracte 

la connexió 5G més ràpida. La cobertura 5G en el llançament, amb especial focus en els centres urbans 

i empresarials, arriba aproximadament al 50% de la població de les 17 ciutats incloses i es continua 

actualitzant de manera progressiva.  

El 5G redueix la latència a menys de 5 mil·lisegons en condicions ideals, permet multiplicar per 100 

el nombre d’objectes connectats a la xarxa i possibilita el desenvolupament de nous serveis 

multimèdia i aplicacions que requereixin connexions ultraràpides, com cotxes autònoms, gaming amb 

realitat virtual, telemedicina o vídeo 8K. Així mateix, permetrà el desenvolupament de smart cities, 

serveis empresarials i d’administracions públiques en àrees com automoció, sanitat, emergències, 

energia, i nous models de negoci vinculats a l’Internet de les Coses. 
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Actualment, Vodafone no tan sols lidera el llançament comercial, sinó també el desenvolupament 

d’aplicacions futures amb més de 50 casos d’ús desenvolupats amb aplicació en diversos sectors.  

El projecte Pilot 5G a Andalusia, impulsat pel Ministeri d’Economia i Empresa, a través de Red.es, el 

desenvolupen Vodafone i Huawei. Es tracta d’un dels dos projectes que el Govern ha promogut a través 

de la primera convocatòria pública d’ajudes a pilots de 5G. Iniciativa que compta amb un pressupost de 

25,4 milions d’euros, dels quals 6,3 milions estan cofinançats per Red.es a càrrec de fons 

comunitaris FEDER. A més, Vodafone destinarà 1,8 milions a aquest projecte.  

Hem estat pioners a Europa llançant el 5G comercial abans que cap altra empresa. A Espanya vam fer 

la primera trucada mòbil, i al Regne Unit, la primera trucada hologràfica amb 5G. Actualment, oferim 

servei a més de 100 ciutats europees, i ja tenim en marxa més de 120 projectes en diversos països. 

 

 

B.2.2 Innovació IoT 

L’Internet de les Coses no és una tecnologia nova per a Vodafone; fa sis anys consecutius que som 

líders en el desenvolupament de tecnologia IoT amb la millor plataforma de mercat, tal com ho certifica 

Gartner. Tenim més de 100 milions de targetes SIM connectades a la nostra plataforma, més de 14 

milions de vehicles connectats, 1.400 professionals innovant en la tecnologia i oferim serveis a 36 

països.  

El Grup Vodafone s’ha posicionat, per sisè any consecutiu, com a líder de serveis gestionats M2M a 

escala mundial en el Quadrant Màgic Gartner, de manera que s’ha col·locat a dalt de tot i ha avançat en 

el Quadrant de Líders per la seva capacitat d’execució i la seva visió integral. 

A més, V by Vodafone, la marca IoT orientada al mercat de consum, està adquirint a poc a poc més 

rellevància i ja està disponible en 8 mercats. 

Les empreses són el nostre objectiu, i oferim la connectivitat adequada a cada indústria amb un 

enfocament creatiu i innovador, per fer realitat tots els seus projectes, optimitzant processos i 

augmentant la productivitat. 

També a Narrowband IoT, la plataforma orientada a dispositius de molt baix consum, Vodafone 

continua liderant la tecnologia. Vam ser pioners a llançar la primera xarxa comercial, i hem estat pioners 

a posar en marxa el primer projecte smart water city a la ciutat de Gandia, on està tenint uns bons 

resultats. Hem previst que, d’aquí a cinc anys, la meitat de totes les connexions sense fil seran de baix 

consum. 
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Les nostres capacitats pel que fa a tecnologies de xarxa i IoT sempre han estat avalades per analistes 

independents. 

• Gartner ens confirma com la millor operadora de connectivitat IoT per sisè any 

consecutiu, i la millor de 2018 en serveis de xarxa. 

• IDC ens reconeix com la millor empresa de mobilitat de 2019. 

• GlobalData ens situa al capdavant com la millor operadora de 2019. 

 

B.2.3 Mercats emergents 

Inspirats pel nostre propòsit, pel qual ens vam marcar com a objectiu ajudar les persones 

independentment de la seva condició cultural, econòmica i social, un dels mercats clau per a Vodafone 

és el dels països emergents, on es localitzen comunitats especialment vulnerables.  

A través de proposicions comercials adequadament segmentades, hem assolit els 245 milions 

d’usuaris mòbils en aquests països. 

En aquest sentit, ens sentim, a més, molt orgullosos del projecte M-Pesa, la nostra plataforma digital de 

serveis financers, la més gran al continent africà. El projecte, llançat el 2007, va néixer amb la missió de 

facilitar l’accés a la banca de totes les persones amb ingressos baixos, a fi de permetre un control segur 

dels seus assumptes financers. M-Pesa es va llançar en 7 països i ja està present en un total de 10, on en 

l’actualitat competeix directament amb els principals bancs d’aquests països en desenvolupament. Així, 

doncs, el 2020 hem arribat als 41,5 milions d’usuaris d’M-Pesa, cosa que suposa que un 44% dels 

usuaris mòbils del continent africà fa servir aquesta plataforma. Amb un volum de transaccions 

financeres de 12,2 bilions, que suposen un creixement del 12% en l’últim any. 

 

B.3 Inclusió per a tots 

Vodafone treballa per la creació d’un entorn en què tots i totes siguin respectats per la seva singularitat, i 

perquè els seus empleats es puguin sentir acceptats, apreciats i part de l’equip. Entre les principals 

iniciatives a favor de la ‘Diversitat i inclusió per a tots’ hi ha:  

• Comitè de Diversitat i Inclusió, format per 18 persones que representen tots els 

nivells jeràrquics i departaments.  

• Aliances estratègiques. Institucions públiques i privades que ajuden a impulsar 

iniciatives i a accelerar el canvi en la nostra societat. Entre les principals, hi ha el 

Ministeri d’Igualtat, la FELGTB o REDI. 

• Comunitat interna. Grup de Diversitat i Inclusió Espanya, amb més de 670 membres, 

en què es comparteixen notícies, iniciatives, programes i qüestions relatives a la 

diversitat i la inclusió.  

• Vodafone University, com a plataforma de formació disponible per a tots els 

empleats, amb continguts específics relatius a diversitat i inclusió. 

Discapacitat 
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Vodafone compleix amb els requisits de la legislació en relació amb la quota de reserva d’ocupació de 

persones amb discapacitat tant a través d’ocupació directa com de l’aplicació de les mesures 

alternatives, amb compres a centres especials d’ocupació i/o donacions a favor d’organitzacions 

dedicades al foment de la formació i de l’ocupació de persones amb discapacitat.  

Pel que fa a l’ocupació directa de persones amb discapacitat, continua la contractació de persones amb 

discapacitat intel·lectual i l’aflorament de certificats de discapacitat. 

Comunitat LGTB+ 

Cal destacar les actuacions següents relatives a aquest col·lectiu:  

• 3a posició en el rànquing EMIDIS de la FELGTB a escala estatal. 

• Adhesió a REDI, la primera xarxa empresarial LGTBI per promoure la inclusió del 

col·lectiu en el teixit corporatiu espanyol.  

• Participació per tercer any consecutiu en l’Orgull de Madrid, com una de les tres 

carrosses patrocinadores de la FELGTB, en què es van convidar clients particulars per 

primera vegada. 

• Programa LGBT+ Ninjas. Sessions de coaching a directius per impulsar la inclusió del 

col·lectiu LGBTI+.  

• Alimentació d’un canal de continguts específics a Vodafone University en relació amb 

el col·lectiu LGTB+.  

• Inclusió de comunicacions externes en xarxes socials per posicionar el seu impacte en 

la societat. 

Actuacions per reduir la bretxa de gènere  

Dins dels Objectius Transformacionals del Marc Estratègic d’Empresa Sostenible, es fa especial èmfasi en 

la reducció de les bretxes de gènere. 

En aquest sentit, es resumeixen, a continuació, les principals mesures que s’estan implementant: 

 

• Política de violència de gènere. Amb l’objectiu d’ajudar les dones afectades de la 

companyia i formar líders per a la gestió d’aquest problema, el 25 de novembre de 

2019 es va posar en marxa la política de violència de gènere de Vodafone, impartint 

formacions, sessions voluntàries o per sensibilitzar sobre aquesta realitat, aprendre a 

actuar en cada cas i a prevenir i intervenir en aquest tipus de situacions.  

• Política de paternitat (progenitors no gestants). Amb aquesta mesura, Vodafone fa 

un gran pas endavant per a la igualtat de gènere i la corresponsabilitat. Això ajuda a 

influir sobre les percepcions de gènere en el lloc de treball i a erradicar el possible 

desavantatge que les dones han experimentat històricament.  
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• ClosinGap. Vodafone España forma part de ClosinGap, un clúster d’empreses que neix 

amb l’objectiu d’analitzar quin és el cost d’oportunitat que tenen les diferents bretxes 

de gènere en l’economia a través de l’elaboració d’estudis i informes científics 

periòdics que posin en relleu la contribució de la dona a l’economia espanyola, 

detectant àrees de millora amb l’objectiu d’impulsar polítiques que contribueixin a 

millorar-ne la situació. 

• Més Dones, Millors Empreses. Al setembre de 2019 es va signar l’acord ‘Més Dones, 

Millors Empreses’ amb la Secretaria d’Estat d’Igualtat. Es tracta d’un compromís per a 

la posada en marxa, desenvolupament i seguiment del protocol per fomentar la 

participació equilibrada de dones i homes en llocs directius i comitès de direcció. 

• Reconnect. El programa Reconnect té com a propòsit donar l’oportunitat de 

reincorporar-se al món corporatiu a les dones que s’han desvinculat del mercat laboral 

per un període superior a un any per motius personals. 

• #ChangeTheFace. Amb motiu del Dia Internacional de la Dona, Vodafone va llançar 

#ChangeTheFace, una iniciativa que pretén unir les companyies líders del sector 

tecnològic per afavorir la diversitat i la representació de la dona en el sector tecnològic 

creant una comunitat de persones i organitzacions que suposi una força positiva de 

canvi en la indústria 

• Bretxa salarial. Vodafone està fermament compromès amb la igualtat, i per això està 

convençut de la necessitat de disminuir la bretxa salarial existent en funció del gènere, 

categoria professional i edat.  

 

B.4 El nostre planeta 

Podem lluitar contra el canvi climàtic? Vodafone creu que sí, i per aquesta raó ha posat en marxa 

diferents iniciatives dirigides a promoure un estalvi amb models energètics més flexibles i eficients, 

reciclar els residus i reduir la contaminació. En definitiva, ens estem focalitzant en un desenvolupament 

que potenciï l’economia circular per optimitzar el consum de recursos.  

L’energia que consumim prové d’acords de compra d’energia renovable, amb l’objectiu d’aconseguir, el 

2025, que el 100% de l’energia es generi d’aquesta manera. Optimitzar la potència i apostar per les 

compres sostenibles té altres beneficis, com ara la reducció de les emissions de gasos d’efecte 

hivernacle, que pensem reduir a la meitat en els pròxims 5 anys. A més, estem implantant polítiques de 

substitució de materials plàstics per altres de menys perjudicials, i el reciclatge complet dels residus 

electrònics per recuperar tots els materials de fabricació. 

A Vodafone estem alineats amb els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU adreçats 

a transformar el nostre món en un lloc millor, posant èmfasi i contribuint especialment en tres 

d’aquests:  

• Energia assequible i no contaminant. Siguem eficients i sostenibles. 

• Indústria, innovació i infraestructura. Millorem els processos, els optimitzem i 

convertim les nostres infraestructures en respectuoses amb el medi ambient. 
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• Acció pel clima. Desenvolupem iniciatives per lluitar contra el canvi climàtic i 

promoure en els nostres clients els nostres mateixos valors. 

Sabem que està a les nostres mans millorar el medi ambient en el futur, i per això lluitem en diversos 

fronts: envasos, paper, plàstics, consums d’aigua i energia, o contaminació lumínica. 

 

B.5 Contribució al país  

Vodafone té un paper rellevant en el desenvolupament sostenible del país, i contribueix al creixement 

econòmic, al progrés social i a la protecció del medi ambient. Al mateix temps, en ser un facilitador de la 

transformació digital, Vodafone actua com a motor de creixement del país incrementant la 

competitivitat i la productivitat de les organitzacions. Vodafone ha desenvolupat una metodologia 

pròpia, aplicada per diverses operadores del Grup Vodafone, per calcular la seva contribució al país en 

termes de desenvolupament sostenible. 

. 

 

B.5.1 Contribució a l’economia 

Vodafone contribueix de manera directa a l’economia del país a través de la riquesa que genera, els 

impostos i llicències que paga, els proveïdors a qui compra productes i serveis, i les persones a qui dona 

feina. 
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Vodafone contribueix de manera indirecta a l’economia del país a través de les organitzacions de la 

seva cadena de valor (proveïdors, distribuïdors, etc.). A continuació, s’indiquen les contribucions 

econòmiques indirectes del conjunt de les societats de Vodafone a Espanya, i de cada una de les dues 

societats afectades per la Llei 11/2018, de 28 de desembre. 

 

 

B.5.2 Contribució social 

Vodafone té un paper rellevant en la contribució social al país, tant en termes d’ocupació com en el 

seu desenvolupament social. Tot seguit, s’indiquen les contribucions socials en termes d’ocupació 

(directa i indirecta) del conjunt de societats de Vodafone a Espanya i de cada una de les dues societats 

afectades per la Llei 11/2018, de 28 de desembre, així com la contribució al desenvolupament social de 

la Fundació Vodafone España. 
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B.5.3 Contribució ambiental 

El compromís de Vodafone amb el desenvolupament sostenible també comporta controlar i 

minimitzar els impactes de la seva activitat en el medi ambient. A continuació, s’indiquen les 

contribucions ambientals directes i indirectes del conjunt de les societats de Vodafone a Espanya, i de 

cada una de les dues societats afectades per la Llei 11/2018, de 28 de desembre. 

Vodafone contribueix a minimitzar de manera directa les seves emissions de CO2 a través d’iniciatives 

orientades a la utilització d’energia renovable en les seves instal·lacions i a millorar la gestió de la 

mobilitat 

També contribueix a la lluita contra el canvi climàtic de manera indirecta, a través del 

desenvolupament de productes i serveis que ajuden altres sectors a reduir les seves pròpies emissions 

de CO2. En aquest sentit, cal destacar la contribució a través de les solucions IoT. 
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B.6 Soci digital d’empreses i administracions 

 

Des de la Unitat de Negoci d’Empreses s’impulsa i es desenvolupa l’estratègia de digitalització 

d’empreses, autònoms i administracions públiques a través de la capacitat de Vodafone d’adaptar-se a 

les necessitats concretes de cada client, de manera que contribueix a la seva diferenciació i lideratge en 

el sector en què operen, gràcies a:  

La cartera de solucions digitals més avançada, flexible i innovadora per 

donar resposta a les necessitats de comunicació dels clients, basades en 

tecnologia Cloud & Hosting, IPVPN, SD-WAN, Internet de les Coses o Big Data; 

tot això garantint sempre la màxima seguretat.  

 

 Lideratge en tecnologies mòbils, oferint la millor xarxa de veu i dades 

d’Espanya amb connectivitat 4G i 5G. 

 

 La xarxa de fibra més àmplia del mercat, que permet als clients gaudir de la 

connexió fixa que ofereix la millor experiència convergent.  

 

Una atenció personalitzada i adaptada a les necessitats de cada client, que 

permet oferir la millor experiència de servei a través dels canals d’atenció 

tradicionals i digitals. 
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B.7 Vodafone Empreses 

El segment d’empreses creix liderat pels nous negocis d’IoT, IPVPN i Cloud & Hosting, que creixen 

durant l’any, respectivament, 22%, 16% i 59%, així com pels segments de grans empreses i 

administracions públiques i pimes, els ingressos per servei de les quals es van incrementar en un 7% i un 

6%, respectivament, pel que fa al mateix període de l’any anterior.  

• Lideratge en casos d’ús de 5G: Des del llançament comercial de la seva xarxa 5G a 

Espanya, Vodafone està desenvolupant nombrosos casos d’ús empresarial sobre xarxa 

5G, aprofitant l’alta velocitat, la baixa latència i la gran capacitat d’aquesta tecnologia. 

Ja són més de 50 casos d’ús de 5G juntament amb ens públics, i molts més 

desenvolupant-se en l’àmbit de l’empresa privada.  

• Els ingressos per servei de Vodafone España en el segment de grans empreses i 

administracions públiques es van incrementar en un 7% respecte al mateix període 

de l’any anterior. La disponibilitat de la xarxa 5G ha estat clau per a la consolidació de 

Vodafone en el sector de les administracions públiques, així com l’accés a grans 

concursos com el del Ministeri de Defensa, la Generalitat de Catalunya, el Govern basc, 

la Diputació de Barcelona o l’Ajuntament de Madrid, a què es va sumar també 

l’adjudicació de les comunicacions mòbils de l’Estat en la fase II de CORA a principis 

de setembre.  

• De la mateixa manera, el segment de pimes també ha incrementat els ingressos 

per servei un 6% respecte al mateix trimestre de l’any anterior. Vodafone ha reforçat 

l’oferta comercial per a pimes amb el llançament de Connectivitat Augmentada, una 

solució avançada de connectivitat i seguretat basada en SD-WAN, i amb Oficina 

Connectada, que integra comunicacions, productivitat i seguretat per a professionals 

i petites empreses. Les dues propostes responen a les necessitats de cada empresa 

acostant solucions fins aleshores només a l’abast de corporacions més grans.  

• Creixement en els nous negocis de futur. Finalment, els nous negocis d’empreses 

segueixen creixent a un fort ritme interanual: els ingressos per servei d’IoT augmenten 

un 22%, IPVPN un 16% i Cloud & Hosting un 59% respecte al mateix període de l’any 

anterior.  

• A més, Vodafone España manté la seva clara posició de lideratge en NPS tant en el 

segment pime (+7 punts respecte al següent competidor) com en el de gran empresa 

(+17 punts respecte al segon). 

B.8 Equip humà 

A Vodafone treballen persones qualificades i expertes per oferir el millor servei i experiència a les 

empreses. No tan sols en les àrees tècniques i d’innovació, també en l’equip comercial, de gestió i 

suport. 

El nostre objectiu és treballar amb els nostres clients per créixer i evolucionar conjuntament, fent servir 

totes les eines al nostre abast i explorant noves vies de negoci. 
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B.9 Ecosistema d’innovació 

L’objectiu de digitalització dels clients com a part del propòsit Societat Digital cobra especial 

importància en el cas de la unitat de negocis d’empreses. Així, doncs, per ajudar les empreses i 

organitzacions a afrontar amb èxit la seva digitalització, Vodafone posa a la seva disposició un ampli 

ecosistema d’innovació:  

 

• BEC, Business Experience Center, centre de demostració on es poden 

experimentar en primera persona les tecnologies i solucions que Vodafone posa a 

disposició de les empreses i organitzacions, enfocat a proporcionar coneixement 

sobre les tendències més representatives de cada sector, explorar nous models de 

negoci amb els clients i identificar projectes que ajudin a emprendre els seus 

processos de digitalització. 

• Observatori Vodafone de l’Empresa, una plataforma en línia de continguts 

audiovisuals, interessants estudis i anàlisis, com el major estudi públic sobre l’estat 

de digitalització de l’empresa i l’administració pública espanyola, que té 

l’objectiu d’explorar les grans oportunitats que ofereix la revolució digital i guiar les 

empreses, professionals autònoms i institucions públiques en el seu procés de 

digitalització, recollint les preocupacions reals de professionals i empreses en aquesta 

matèria, i traslladant-les als millors experts digitals, de manera que hi puguin aportar 

la seva experiència. A més, aquests continguts compten amb el suport d’importants 

socis de referència mundial com Google i socis acadèmics com Opinno, representant 

a Espanya de les publicacions de l’MIT, així com l’escola de negocis ISDI. 

• Tallers d’experiència del client. Sessions presencials de design thinking adreçades 

a autònoms i petites empreses per ajudar-los a identificar i perfeccionar els processos 

que els permetin millorar la relació amb els seus clients. Els tallers van començar 

a l’octubre de 2019, i en tancar l’exercici fiscal es van dur a terme un total de 6 tallers 

en 6 ciutats, enfocats, al seu torn, a diferents sectors productius. Els resultats d’aquests 

tallers es publiquen dins de l’ecosistema de l’Observatori Vodafone, amb informes 

descarregables amb les principals conclusions i la metodologia implementada. 

• Vodafone Lab, un espai diferencial de col·laboració, cocreació i innovació, on es 

poden descobrir, juntament amb els socis, clients i empleats, les noves possibilitats 

de la tecnologia. Vodafone disposa de les millors eines, socis i metodologies per 

assegurar que el coneixement i les idees generades es transformen en propostes que 

cobreixin les necessitats dels clients actuals i futurs. L’últim exercici fiscal es va posar 

especial focus en el 5G, i es van fer 3 activitats amb clients en sessions de think tanks 

amb startups i associacions i un pitch day amb caràcter divulgatiu i d’ideació. A més, es 

van llançar 16 activitats per arribar a nous sectors, com ara assegurances, farmàcia, 

agricultura i automoció, que se sumen a turisme, banca, retail i indústria. 
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• Vodafone University, sessions formatives en què s’ajuda directius de tots els sectors, 

juntament amb experts i empreses referents en el seu sector, a conèixer com les 

noves tecnologies i tendències poden impactar en el seu negoci, com l’evolució a 

data driven companies i gestió de seguretat o la revolució del 5G. Aquestes 

dinàmiques compten amb la participació de socis com VMware, CARTO, Samsung, 

Altran, Cisco, EDEM i IDC, entre d’altres. 

• Vodafone Data Centers. Aquesta infraestructura compta amb serveis tècnics i de 

vigilància 24 hores al dia, cada dia de la setmana. En aquest espai els clients poden 

allotjar les seves dades amb total seguretat i se’ls acompanya en la creació d’una 

infraestructura cloud que els permeti evolucionar i escalar amb èxit les seves 

estratègies d’IoT, Big Data i altres solucions de digitalització. 

• Vodafone Plaza. Vodafone disposa del seu propi entorn, la seu central, Vodafone 

Plaza, que afavoreix la implantació de noves metodologies de treball orientades a la 

innovació, posant a disposició de tots els empleats la utilització d’eines digitals amb 

què es poden gestionar de manera més eficient aspectes de l’activitat laboral com ara 

la reserva de sales de reunions, el pàrquing, etc. 

 

B.10 Resultats financers  

A continuació, es resumeixen les principals magnituds financeres i operatives al llarg de l’exercici amb 

una comparativa respecte a l’exercici precedent. 

 

2.5.1 Cartera mòbil contracte  

 

Vodafone España ha tancat l’exercici 2019-2020 amb una base de clients mòbil de 13,5 milions, dels 

quals 11,3 milions són de contracte, fet que suposa una disminució de 81.000 clients de contracte 

respecte de l’exercici anterior. Tanmateix, des del segon trimestre s’ha començat a veure una 

recuperació en la base de clients fruit del gir estratègic que ha fet la companyia. 
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Pel que fa al nombre de clients de mòbil amb dispositiu i tarifa 4G, aquest va experimentar un 

creixement de més de 510.000 al llarg de l’any fiscal, fins als 9.972.000.  

En tancar l’any fiscal, 12 mesos després del llançament pioner de la primera família de tarifes amb dades 

il·limitades, la companyia consolida 2,4 milions de línies que inclouen dades il·limitades. Les tarifes 

il·limitades tenen un NPS 10 punts superior respecte a les tarifes sense dades il·limitades i suposen una 

important millora de l’experiència per als nous i actuals clients migrats. Incrementa notablement el 

consum de dades (4 vegades més que els usuaris sense dades il·limitades) i revela una demanda latent 

en relació amb el consum sense restriccions de dades i continguts en mobilitat que Vodafone va saber 

anticipar i gestionar de manera positiva respecte a la resta de competidors.  

A més, Vodafone ha seguit liderant la introducció a Espanya de la nova tecnologia 5G: 

• El juny passat Vodafone va ser l’única operadora a desplegar una xarxa 5G comercial 

a Espanya. La xarxa 5G es va estrenar en 15 ciutats amb velocitats de descàrrega de 

fins a 1 Gbps, baixes latències i una cobertura aproximada del 50% en cada una de les 

poblacions. Al llarg del 2020 s’accelerarà el desplegament i la cobertura de la xarxa 5G 

a 6 noves ciutats (Valladolid, Badajoz, Múrcia, Palma de Mallorca, Alacant i Benidorm). 

• Totes les tarifes de Vodafone són 5G. El servei Vodafone 5G està inclòs en tots els nous 

plans de contracte, prepagament (tant Vodafone Yu com Mi País) i empreses perquè 

els clients es beneficiïn de les baixes latències i capacitat de la nova xarxa. 

• La millor experiència en mobilitat del mercat. Combinat amb les tarifes il·limitades 

de dades i l’accés a la major oferta de cinema i sèries, la tecnologia 5G permet que els 

clients gaudeixin de la millor experiència de connectivitat i continguts en mobilitat del 

mercat. 

• A més, en l’últim any, Vodafone ha reforçat la seva aposta per desplegar la millor 

xarxa mòbil i oferir la petjada de fibra més extensa. El benchmark de la consultora 

umlaut (abans P3) ha tornat a reconèixer que Vodafone España compta, per cinquè 

any consecutiu, amb la millor xarxa mòbil del mercat. 

2.5.2 Cartera banda ampla fixa  

Pel que fa a la banda ampla fixa, Vodafone España va tancar l’exercici 2019-2020 amb una base de 

clients de fix de 3,2 milions. El nombre de clients de fibra totals puja a 3 milions el 31 de març, amb un 

augment total de 84.000 en el conjunt de l’any, un 3% més que 12 mesos abans. Aquest gran avenç 

ha estat possible gràcies al creixement de la petjada de fibra de Vodafone arreu del país, que arriba a 25 

milions d’unitats immobiliàries, de les quals 10,4 milions corresponen a desplegaments propis o 

compartits. 

2.5.3 Cartera Vodafone TV  

El nombre de clients de Vodafone TV va tancar l’exercici en 1,4 milions, 93.000 més que al tancament 

de l’exercici anterior. L’aposta de Vodafone pels continguts del cinema i sèries a través de la nova oferta 

ha aconseguit més que compensar les portabilitats sortints, conseqüència del final de la temporada de 

futbol, i la sortida definitiva de Vodafone d’aquestes competicions. D’aquesta manera, Vodafone ha 

tancat l’any amb un saldo positiu de 93.000 clients de Vodafone TV.  
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Amb la inclusió d’Amazon Prime Video a la seva oferta al juliol de 2019, Vodafone España es va convertir 

en l’operador que integra el catàleg més important de cinema i sèries. L’únic operador que integra 

en la mateixa experiència d’usuari HBO España i Filmin en exclusiva, així com Netflix, Amazon 

Prime Video, etc., de manera que supera els 55.000 títols. Vodafone disposa en el seu catàleg de 88 de 

les 100 sèries més populars del rànquing publicat per IMBD (2019) respecte a 78 i 69 dels seus 

competidors. 

A l’abril de 2019, Vodafone va presentar una nova proposta de televisió més flexible i competitiva basada 

en 5 paquets temàtics perquè els clients només contractin allò que realment volen veure (sèries, 

cinema, documentals i infantil). Aquesta oferta es va completar amb 5 paquets temàtics més (esports, 

música, internacional, caça i adults) el mes de novembre. 
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Annex C Google Workspace – 

Llibre blanc de seguretat 

C.1.1 Introducció 

La computació en núvol ha canviat la manera en què les empreses actuals fan negoci. Les organitzacions 

busquen principalment el núvol públic per gestionar la seva infraestructura, operacions i prestació de 

serveis, adonant-se que els proveïdors poden invertir més en persones i processos per oferir una 

infraestructura segura i compatible. 

Com a pioner del núvol, Google entén perfectament les implicacions de seguretat del model de núvol. És 

per això que hem dissenyat els nostres serveis al núvol per oferir una millor seguretat que moltes 

solucions locals tradicionals. Fem de la seguretat una prioritat per protegir les nostres pròpies operacions. 

Els nostres clients funcionen amb la mateixa infraestructura de Google, de manera que la vostra 

organització es beneficia directament d'aquestes proteccions. 

La seguretat i la protecció de dades impulsen la nostra estructura organitzativa, les prioritats de formació 

i els processos de contractació. Aquests principis configuren les operacions i la tecnologia del nostre 

centre de dades. Són fonamentals per a les nostres operacions diàries i per a la planificació de desastres, 

inclosa la manera d'abordar les amenaces. Tenen prioritat en la manera com gestionem les dades dels 

clients. I són la pedra angular dels nostres controls de comptes, de les nostres auditories de compliment 

i de les certificacions que oferim als nostres clients. Els nostres compromisos amb el vostre negoci i les 

vostres dades es recullen als nostres principis de confiança de Google Cloud i afirmem com protegim la 

privadesa dels clients sempre que utilitzen Google Workspace i Google Cloud Platform.  

Aquest document blanc descriu l'enfocament de Google per a la seguretat i el compliment de Google 

Workspace, la nostra suite de productivitat basada en núvol. Utilitzat per més de cinc milions 

d'organitzacions a tot el món, des de grans bancs i minoristes amb centenars de milers de persones fins a 

startups de ràpid creixement, Google Workspace i G Suite for Education inclouen les eines de col·laboració 

i productivitat que es troben aquí . Google Workspace i G Suite for Education estan dissenyats per ajudar 

els equips a treballar junts de manera segura de maneres noves i més eficients, independentment d'on es 

trobin els membres o del dispositiu que utilitzin. Per exemple, Gmail escaneja més de 300.000 milions de 

fitxers adjunts a la recerca de programari maliciós cada setmana i evita més del 99,9% del correu brossa, 

la pesca i el programari maliciós. 

d'arribar als usuaris. Ens comprometem a protegir contra amenaces de seguretat de tot tipus, a innovar 

noves eines de seguretat per als usuaris i administradors i a oferir als nostres clients un servei al núvol 

segur. 

Nota: portem Google Workspace als nostres clients educatius i sense ànim de lucre en els propers mesos. 

Els clients d'Educació poden continuar accedint a les nostres eines mitjançant G Suite for Education, que 

inclou Classroom, Tasques, Gmail, Calendar, Drive, Docs, Sheets, Slides i Meet. G Suite per a organitzacions 

sense ànim de lucre continuarà disponible per a les organitzacions elegibles mitjançant el programa 

Google per a organitzacions sense ànim de lucre. Tret que s'indiqui el contrari, el context d'aquest 

document inclou Google Workspace i G Suite for Education. 
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Exempció de responsabilitat 

El contingut aquí contingut és correcte a partir d'octubre de 2020 i representa l'estat quo a partir del 

moment estava escrit. Les polítiques i els sistemes de seguretat de Google Cloud poden canviar en el 

futur, com nosaltres millorar contínuament la protecció dels nostres clients.  

C.1.2 Cultura centrada en la seguretat i la privadesa de Google 

Google ha creat una cultura vibrant i inclusiva centrada en la seguretat i la privadesa per a tots els 

empleats. La influència d'aquesta cultura es fa evident durant el procés de contractació, incorporació dels 

empleats, com a part de la formació contínua i en esdeveniments de conscienciació a tota l'empresa. 

Comprovacions d'antecedents dels empleats 

Abans que algú s'uneixi al nostre personal, Google verifica la seva formació i la seva feina anterior i realitza 

comprovacions de referències internes i externes. Quan la legislació laboral local o les normatives 

estatutàries ho permetin, Google també pot dur a terme comprovacions d'identitat, criminals i de crèdit i 

confirmar l'estatus d'immigració, en funció de la posició. 

Formació en seguretat per a tots els empleats 

Tots els empleats de Google reben formació en seguretat com a part del procés d'orientació i al llarg de 

la seva carrera professional a Google. Durant l'orientació, els nous empleats també accepten el nostre 

Codi de conducta , que destaca el nostre compromís de mantenir la informació dels clients segura i 

segura. 

Segons la seva funció, els empleats participen en formació addicional sobre aspectes específics de 

seguretat. Per exemple, l'equip de seguretat de la informació dóna instruccions als nous enginyers sobre 

temes com ara pràctiques de codificació segura, disseny de productes i eines de prova de vulnerabilitats 

automatitzades. Els enginyers també assisteixen a presentacions tècniques sobre temes relacionats amb 

la seguretat i reben un butlletí de seguretat que cobreix noves amenaces, patrons d'atac, tècniques de 

mitigació i molt més. 

Entorn segur 

L'enfocament de confiança zero de Google fa complir controls d'accés crítics basats en la informació 

sobre un dispositiu, el seu estat, el seu usuari associat i el seu context. Aquest enfocament té en compte 

les xarxes internes i externes no ser inherentment fiable, la qual cosa crea el nostre concepte de 

compliment sense fronteres on estem dinàmicament afirmar i fer complir els nivells d'accés a la capa 

d'aplicació. Això permet la seguretat de Google i que els equips de compliment siguin tan segurs i efectius 

durant una emergència com ho serien en qualsevol altra temps.  

Com que la COVID-19 no només ha canviat la nostra manera de treballar, sinó des d'on treballem, creant 

la necessitat de nous solucions que, tanmateix, continuen complint els requisits de compliment de la 

indústria. Aprofitant la confiança zero podeu oferir als vostres empleats i a la força de treball ampliada una 

solució segura i escalable per al teletreball no depèn dels requisits de VPN o d'ubicació.  
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Esdeveniments de seguretat i privadesa interna 

La seguretat i la privadesa són una àrea en constant evolució, i Google reconeix que la implicació dedicada 

dels empleats és un mitjà clau per crear consciència. És amb això en ment que Google organitza 

conferències internes periòdiques, obertes a tots els empleats, per conscienciar i impulsar la innovació en 

seguretat i privadesa de dades, i organitza regularment "Tech Talks" que sovint se centren en temes de 

seguretat i privadesa. Un bon exemple és la "Setmana de la privadesa", durant la qual Google organitza 

esdeveniments a les nostres oficines globals per donar a conèixer totes les facetes de la privadesa, des del 

desenvolupament de programari i la gestió de dades, fins a l'aplicació de les polítiques. 

El nostre equip de seguretat dedicat 

Google compta amb un equip dedicat de professionals de seguretat i privadesa a temps complet com a 

part de la nostra divisió d'enginyeria i operacions de programari. Aquest equip inclou alguns dels experts 

més importants del món en informació, aplicacions i seguretat de xarxes. Encarregat de mantenir els 

nostres sistemes de defensa, desenvolupar processos de revisió de seguretat, construir infraestructura de 

seguretat i implementar les polítiques de seguretat de l'empresa, l'equip busca activament amenaces de 

seguretat mitjançant eines comercials i personalitzades, proves de penetració, mesures de garantia de 

qualitat (QA) i revisions de seguretat del programari. 

Dins de Google, els membres de l'equip de seguretat de la informació ofereixen una sèrie de serveis crítics. 

Revisen els plans de seguretat de totes les xarxes, sistemes i serveis; proporcionar serveis de consultoria 

específics per a projectes als equips d'enginyeria i productes de Google; supervisar activitats sospitoses a 

les xarxes de Google; abordar les amenaces de seguretat de la informació; realitzar avaluacions i auditories 

de seguretat rutinàries; i contractar experts externs per dur a terme avaluacions de seguretat periòdiques. 

A més, Google va crear específicament un equip a temps complet, conegut com Project Zero , que té com 

a objectiu prevenir atacs dirigits informant d'errors als proveïdors de programari i arxivant-los en una base 

de dades externa. 

No s'acaba aquí. L'equip de seguretat també participa en activitats d'investigació i divulgació per protegir 

la comunitat més àmplia d'usuaris d'Internet, més enllà dels que trien les solucions de Google. A més, 

l'equip de seguretat publica treballs de recerca de seguretat, que es posen a disposició del públic , així 

com organitza i participa en projectes de codi obert i conferències acadèmiques. 

Els nostres equips de privadesa 

Els equips de privadesa de Google són una part integral dels llançaments de productes de Google. La 

privadesa ha creat un conjunt d'eines de control automatitzades per garantir que funcionin els serveis que 

processen la vostra informació personal tal com està dissenyat i d'acord amb els nostres compromisos de 

protecció de dades. També es revisen la documentació de disseny i les auditories de codi per garantir que 

es compleixen els requisits de privadesa. 

Els equips multifuncionals ajuden a llançar productes que reflecteixen estàndards de privadesa sòlids, 

com ara la recopilació transparent de dades d'usuari i ofereixen als usuaris i administradors opcions de 

configuració de privadesa significatives, alhora que continuen sent bons administradors de qualsevol 

informació emmagatzemada a la nostra plataforma. Després del llançament dels productes, els 

programes de compliment i privadesa de Google supervisen els processos automatitzats que auditen el 

trànsit de dades per verificar l'ús adequat de les dades. Google també porta a terme investigacions que 

ofereixen lideratge sobre les millors pràctiques de privadesa per a les nostres tecnologies emergents. 
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Especialistes en auditoria interna i compliment 

La normativa de protecció de dades posa un èmfasi important en que les empreses sàpiguen com es 

processen les seves dades, qui té accés a les dades i com es gestionaran els incidents de seguretat. Tenim 

equips dedicats d'enginyers i experts en compliment que donen suport als nostres clients per navegar per 

les seves obligacions de compliment normatiu i gestió de riscos. El nostre enfocament inclou col·laborar 

amb els clients per entendre i abordar les seves necessitats normatives específiques. A mesura que es 

creen nous estàndards d'auditoria, l'equip determina quins controls, processos i sistemes són necessaris 

per complir-los, alhora que facilita i dóna suport a les auditories i avaluacions independents per part de 

tercers. En determinades circumstàncies també permetem que els clients realitzin auditories per validar 

els controls de seguretat i compliment de Google. 

Col·laboració amb la comunitat de recerca de seguretat 

Des de fa temps, Google té una estreta relació amb la comunitat de recerca de seguretat i valorem molt 

la seva ajuda per identificar vulnerabilitats a Google Workspace i altres productes de Google. La nostra V 

ulnerabilitat Programa de recompensa va ser desenvolupat per honrar totes les contribucions externes 

que ens ajuden a protegir els nostres usuaris. El Programa anima els investigadors a informar de problemes 

de disseny i implementació que afectin la confidencialitat o la integritat de les dades dels usuaris o que 

posen en risc les dades dels clients. Les recompenses poden arribar a desenes de milers de dòlars. 

A causa de la nostra col·laboració amb la comunitat investigadora, el 2019 vam pagar més de 6,5 milions 

de dòlars en recompenses, duplicant el que hem pagat mai en un sol any. Hem agraït públicament a 

aquestes persones i els va enumerar com a col·laboradors dels nostres productes i serveis. 

C.1.3 Seguretat operativa 

La seguretat a Google no és una idea posterior o objecte d'iniciatives ocasionals, és una part integral de 

les nostres operacions. 

Gestió de vulnerabilitats 

El procés de gestió de vulnerabilitats de Google cerca activament les amenaces de seguretat mitjançant 

una combinació d'eines internes disponibles comercialment i creades específicament, esforços intensius 

de penetració manual i automatitzada, processos de garantia de qualitat, revisions de seguretat del 

programari i auditories externes. Un cop identificada una vulnerabilitat que requereix correcció, l'equip de 

vulnerabilitats la registra, la prioritza segons la gravetat i l'assigna a un propietari. L'equip fa un seguiment 

de cada problema i fa un seguiment freqüent fins que poden verificar que s'ha solucionat. 

Google també manté relacions i es comunica amb freqüència amb membres de la comunitat 

d'investigació de seguretat per fer un seguiment dels problemes notificats als serveis de Google i a les 

eines de codi obert. Trobareu més informació sobre com informar de problemes de seguretat a Google 

Application Security . 

Prevenció de programari maliciós 
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Un atac de programari maliciós eficaç pot provocar un compromís de compte, robatori de dades i 

possiblement accés addicional a una xarxa. Google es pren molt seriosament aquestes amenaces a les 

seves xarxes i als seus clients i utilitza diversos mètodes per prevenir, detectar i eradicar programari 

maliciós. 

Els llocs de programari maliciós o els fitxers adjunts de correu electrònic instal·len programari maliciós a 

les màquines dels usuaris per robar informació privada, robar la identitat o atacar altres ordinadors. Quan 

la gent visita aquests llocs, el programari que es fa càrrec del seu ordinador es descarrega sense el seu 

coneixement. L'estratègia de programari maliciós de Google comença amb la prevenció d'infeccions 

mitjançant l'ús d'escàners manuals i automatitzats per rastrejar l'índex de cerca de Google per trobar llocs 

web que poden ser vehicles de programari maliciós o pesca. A més, una de les nostres proteccions clau és 

el nostre escàner de programari maliciós per a fitxers adjunts que processa més de 300.000 milions de 

fitxers adjunts cada setmana per bloquejar contingut nociu. El 63% per cent dels documents maliciosos 

que bloquegem difereixen d'un dia a l'altre. Per mantenir-nos al davant d'aquesta amenaça en constant 

evolució, recentment hem afegit una nova generació d'escàners de documents que depenen de 

l'aprenentatge profund per millorar les nostres capacitats de detecció. 

Més de quatre mil milions de dispositius estan protegits per la Navegació segura de Google tecnologia 

cada dia. Cada dia, Safe Browsing descobreix milers de llocs nous insegurs, molts dels quals són llocs web 

legítims que s'han vist compromesos. Quan detectem llocs no segurs, mostrem advertències a la Cerca 

de Google i als navegadors web. 

A més de la nostra solució de navegació segura, Google opera VirusTotal , un servei en línia que analitza 

fitxers i URL que permeten la identificació de virus, cucs, troians i altres tipus de contingut maliciós. 

La seva missió és ajudar a millorar la indústria dels antivirus i la seguretat i fer d'Internet un lloc més segur 

mitjançant el desenvolupament d'eines i serveis gratuïts. Google utilitza diversos motors antivirus a Gmail, 

Drive, servidors i estacions de treball per ajudar a identificar el programari maliciós que les signatures 

antivirus poden ometre. 

Seguiment 

El programa de control de seguretat de Google se centra en la informació recopilada del trànsit intern de 

la xarxa, les accions dels empleats als sistemes i el coneixement extern de les vulnerabilitats. El trànsit 

intern s'inspecciona per detectar comportaments sospitosos, com ara la presència de trànsit que podria 

indicar connexions de botnets, en molts punts de la nostra xarxa global, mitjançant una combinació 

d'eines de codi obert i comercials per a la captura i l'anàlisi del trànsit. 

Complementem encara més aquesta anàlisi de xarxa mitjançant un sistema de correlació propietari basat 

en la tecnologia de Google i examinant els registres del sistema per identificar comportaments inusuals, 

com ara els intents d'accés a les dades dels clients. Els enginyers de seguretat de Google col·loquen 

alertes de cerca permanents als dipòsits de dades públics per buscar incidents de seguretat que puguin 

afectar la infraestructura de l'empresa, revisen activament els informes de seguretat entrants i supervisen 

les llistes de correu públics, les publicacions de blocs i els wikis. L'anàlisi automatitzada de la xarxa ajuda 

a determinar les possibles amenaces desconegudes i les trasllada al personal de seguretat de Google, un 

procés que es complementa amb l'anàlisi automatitzada dels registres del sistema. 

Gestió d'incidències 
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La resposta a incidents és un aspecte clau del programa global de seguretat i privadesa de Google. Tenim 

un procés rigorós per gestionar les incidències de dades. Aquest procés especifica accions, escalades, 

mitigació, resolució i notificació de qualsevol possible incident que afecti la confidencialitat, la integritat 

o la disponibilitat de les dades dels clients. El programa de resposta a incidents de Google està gestionat 

per equips d'experts en resposta a incidents amb moltes funcions especialitzades per garantir que cada 

resposta s'adapti bé als reptes que presenta cada incident. 

Els experts en la matèria d'aquests equips col·laboren de diverses maneres. Per exemple, els comandants 

d'incident avaluen la naturalesa de l'incident i coordinen la resposta a l'incident, que inclou completar 

l'avaluació de triatge de l'incident, ajustar-ne la gravetat si és necessari i activar l'equip de resposta a 

l'incident requerit amb els responsables tècnics/operatius adequats que revisen els fets i identificar les 

àrees clau que requereixen investigació. Com a part del procés de resolució, l'equip de forense digital  

detecta atacs en curs i realitza investigacions forenses. Els enginyers de producte treballen per limitar 

l'impacte en els clients i proporcionen solucions per arreglar els productes afectats. L'equip legal treballa 

amb membres de l'equip de seguretat i privadesa adequat per implementar l'estratègia de Google sobre 

la recollida d'evidències, col·labora amb les forces de l'ordre i els reguladors governamentals i assessora 

sobre qüestions i requisits legals. El personal de suport gestiona les notificacions als clients i respon a les 

consultes dels clients i les sol·licituds d'informació i assistència addicionals. 

Després de la correcció i resolució exitosa d'un incident de dades, l'equip de resposta a l'incident avalua 

les lliçons apreses de l'incident. Quan l'incident planteja problemes crítics, el comandant de l'incident pot 

iniciar una anàlisi post mortem. Durant aquest procés, l'equip de resposta a incidents revisa les causes de 

l'incident i la resposta de Google i identifica les àrees clau per millorar. En alguns casos, això pot requerir 

converses amb diferents equips de producte, enginyeria i operacions i treballs de millora del producte. Si 

es requereix un treball de seguiment, l'equip de resposta d'incidències desenvolupa un pla d'acció per 

completar aquest treball i assigna gestors de projectes per liderar l'esforç a llarg termini. L'incident es 

tanca un cop concloguin les tasques de reparació. 

C.1.4 Tecnologia amb seguretat com a nucli 

Com a innovador en tecnologies de gestió de maquinari, programari, xarxes i sistemes, Google va utilitzar 

el principi de "defensa en profunditat" per crear una infraestructura informàtica més segura i més fàcil de 

gestionar que les tecnologies més tradicionals. Hem dissenyat a mida els nostres servidors, el sistema 

operatiu propietari i els centres de dades distribuïts geogràficament per garantir que Google Workspace 

s'executi en una plataforma tecnològica concebuda, dissenyada i construïda per funcionar de manera 

segura. 

Centres de dades d'última generació 

L'enfocament de Google en la seguretat i la protecció de les dades es troba entre els nostres criteris de 

disseny principals . La seguretat física del nostre centre de dades inclou un model de seguretat en capes, 

que inclou salvaguardes com ara targetes d'accés electròniques dissenyades a mida, alarmes, barreres 

d'accés de vehicles, tanques perimetrals, detectors de metalls i biometria, a més de plantes del centre de 

dades que inclouen detecció d'intrusions de raig làser. 

Els nostres centres de dades estan supervisats les 24 hores del dia per càmeres interiors i exteriors d'alta 

resolució que poden detectar i fer un seguiment dels intrusos, amb registres d'accés, registres d'activitat i 

imatges de la càmera disponibles en cas que es produeixi un incident. Els centres de dades també són 

controlats de manera rutinària per guàrdies de seguretat experimentats que s'han sotmès a controls i 

formació rigoroses en antecedents. 
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Com més us acosteu al centre de dades, més estrictes es faran aquestes mesures de seguretat. De fet, 

menys d'un per cent dels empleats de Google posaran els peus en algun dels nostres centres de dades. 

Els que sí tenen funcions concretes han estat preautoritzats i accedeixen a la planta de l'única manera 

possible: a través d'un passadís de seguretat que implementa un control d'accés multifactorial mitjançant 

distintius de seguretat i biometria. 

Potenciant els nostres centres de dades 

Per mantenir les coses en funcionament les 24 hores del dia i garantir serveis ininterromputs, els centres 

de dades de Google inclouen sistemes d'alimentació redundants i controls ambientals. Els sistemes de 

refrigeració mantenen una temperatura de funcionament constant per als servidors i altres maquinari, 

reduint el risc d'interrupcions del servei. En cas d'incidència, cada component crític té una font 

d'alimentació primària i una alternativa igualment potent. Els nostres generadors de còpia de seguretat 

del motor dièsel poden proporcionar prou energia elèctrica d'emergència per fer funcionar cada centre 

de dades a plena capacitat. Els equips de detecció i supressió d'incendis, inclosos els detectors de calor, 

incendis i fum, desencadenen alarmes audibles i visibles a la zona afectada, a les consoles d'operacions 

de seguretat i als taulells de control remot, ajudant a prevenir danys al maquinari. 

Impacte ambiental 

Google es preocupa molt per minimitzar l'impacte ambiental dels nostres centres de dades, fins al punt 

que dissenyem i construïm les nostres pròpies instal·lacions utilitzant la tecnologia "verda" més recent. 

Instal·lem controls de temperatura intel·ligents, utilitzem tècniques de "refrigeració lliure" com l'ús d'aire 

exterior o aigua reutilitzada per a la refrigeració i redissenyem com es distribueix l'energia per reduir la 

pèrdua d'energia innecessària. Calculem constantment com estem calculant el rendiment de cada 

instal·lació mitjançant mesures exhaustives d'eficiència. 

Estem orgullosos de ser la primera gran empresa de serveis d'Internet a obtenir una certificació externa 

dels nostres alts estàndards ambientals, de seguretat laboral i de gestió energètica als nostres centres de 

dades. Concretament, hem aconseguit les certificacions ISO 14001, OHSAS 18001 i ISO 50001 

voluntàries, totes construïdes al voltant d'un concepte molt senzill: digues el que faràs, després fes el que 

dius i després segueix millorant. 

Maquinari i programari de servidor personalitzat 

Els centres de dades de Google allotgen servidors personalitzats i dissenyats específicament per a 

l'eficiència energètica i equips de xarxa que dissenyem i fabriquem nosaltres mateixos. Els nostres 

servidors de producció també executen un sistema operatiu (SO) dissenyat a mida basat en una versió 

simplificada i endurida de Linux. En altres paraules, els servidors de Google i el seu sistema operatiu estan 

dissenyats amb l'únic propòsit de proporcionar serveis de Google, la qual cosa significa que, a diferència 

de gran part del maquinari disponible comercialment, els servidors de Google no inclouen components 

innecessaris com ara targetes de vídeo, chipsets o connectors perifèrics, que pot introduir vulnerabilitats. 

Els recursos del servidor de Google s'assignen de manera dinàmica, la qual cosa permet flexibilitat en el 

creixement i la capacitat d'adaptar-se de manera ràpida i eficient, afegint o reassignant recursos en funció 

de la demanda del client. Aquest entorn homogeni es manté mitjançant un programari propietari que 

supervisa contínuament els sistemes per detectar modificacions binàries. Si es troba una modificació que 

difereix de la imatge estàndard de Google, el sistema es torna automàticament al seu estat oficial. Aquests 

mecanismes automatitzats d'autocuració permeten a Google supervisar i corregir esdeveniments 

desestabilitzadors, rebre notificacions sobre incidents i frenar possibles compromisos de la xarxa abans 

que es converteixin en problemes crítics. 

Seguiment i eliminació de maquinari 
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Google utilitza codis de barres i etiquetes d'actius per fer un seguiment meticulós de la ubicació i l'estat 

de tots els equips dels nostres centres de dades, des de l'adquisició i la instal·lació fins a la retirada i la 

destrucció. També hem implementat detectors de metalls i videovigilància per assegurar-nos que cap 

equip surti del centre de dades sense autorització. Durant el seu cicle de vida al centre de dades, si un 

component no supera una prova de rendiment en algun moment, s'elimina de l'inventari i es retira. 

Cada centre de dades s'adhereix a una política d'eliminació estricta i qualsevol variació s'aborda 

immediatament. Quan es retira un disc dur, les persones autoritzades verifiquen que el disc s'ha esborrat, 

escrivint zeros a la unitat i realitzant un procés de verificació de diversos passos per assegurar-se que no 

conté dades. Si la unitat no es pot esborrar per qualsevol motiu, s'emmagatzema de manera segura fins 

que es pugui destruir físicament. Aquesta destrucció física és un procés de diverses etapes que comença 

amb una trituradora que deforma la unitat, seguida d'una trituradora que trenca la unitat en petits trossos, 

que després es reciclen en una instal·lació segura. 

Una xarxa global amb avantatges de seguretat únics 

La xarxa de dades IP de Google consta de la nostra pròpia fibra, fibra pública i cables submarins, cosa que 

ens permet oferir serveis d'alta disponibilitat i de baixa latència a tot el món. 

Amb altres serveis al núvol i solucions locals, les dades dels clients han de fer diversos viatges entre 

dispositius, coneguts com a "salts", a través d'Internet pública. El nombre de salts depèn de la distància 

entre l'ISP del client i el centre de dades de la solució, i cada salt addicional introdueix una nova 

oportunitat perquè les dades siguin atacades o interceptades. Com que està vinculada a la majoria d'ISP 

del món, la xarxa global de Google pot limitar el nombre de salts a Internet pública, millorant la seguretat 

de les dades en trànsit. 

Defensa en profunditat descriu les múltiples capes de defensa que protegeixen la xarxa de Google dels 

atacs externs. Comença amb tallafocs estàndard del sector i llistes de control d'accés (ACL) per fer complir 

la segregació de la xarxa, i tot el trànsit que s'encamina a través de servidors personalitzats de Google Front 

End (GFE) per detectar i aturar les sol·licituds malicioses i els atacs de denegació de servei distribuït 

(DDoS). A més, els servidors GFE només poden comunicar-se amb una llista controlada de servidors 

internament, una configuració de "denegació per defecte" que impedeix que els servidors GFE accedeixin 

a recursos no desitjats. Finalment, els registres s'examinen periòdicament per revelar qualsevol explotació 

d'errors de programació i l'accés als dispositius en xarxa està restringit a personal autoritzat. La línia de 

fons? Només els serveis i protocols autoritzats que compleixen els nostres requisits de seguretat poden 

travessar la nostra xarxa, qualsevol altra cosa s'elimina automàticament 

Xifrat de dades en trànsit i en repòs 

L'encriptació és una peça important de l'estratègia de seguretat de Google Workspace, que ajuda a 

protegir els vostres correus electrònics, xats, videotrucades, fitxers i altres dades. En primer lloc, xifrem 

determinades dades tal com es descriu a continuació mentre s'emmagatzemen "en repòs", 

emmagatzemades en un disc (incloses les unitats d'estat sòlid) o en un suport de còpia de seguretat. Fins 

i tot si un atacant o algú amb accés físic obté l'equip d'emmagatzematge que conté les vostres dades, no 

els podrà llegir perquè no disposa de les claus de xifratge necessàries. En segon lloc, xifrem totes les dades 

dels clients mentre estan "en trànsit", viatjant per Internet i per la xarxa de Google entre centres de dades. 

Si un atacant intercepta aquestes transmissions, només podrà capturar dades xifrades. A continuació, 

analitzarem com xifrem les dades emmagatzemades en repòs i les dades en trànsit. 
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Google ha liderat el sector a l'hora d'utilitzar Transport Layer Security (TLS) per a l'encaminament de 

correu electrònic, que permet que els servidors de Google i que no siguin de Google es comuniquin de 

manera xifrada. Quan envieu correu electrònic des de Google a un servidor que no sigui de Google que 

admeti TLS, el trànsit s'encriptarà, evitant l'escolta passiva. Creiem que una major adopció de TLS és tan 

important per al sector que informem del progrés de TLS al nostre Informe de transparència de xifratge 

de correu electrònic . També hem millorat la seguretat del correu electrònic en trànsit desenvolupant i 

donant suport a l' estàndard MTA-STS permetent que els dominis receptors requereixin la confidencialitat 

del transport i la protecció de la integritat dels correus electrònics. Els clients de Google Workspace també 

tenen la possibilitat addicional de permetre que el correu electrònic només es transmeti a dominis i 

adreces de correu electrònic específics si aquests dominis i adreces estan coberts per TLS. Això es pot 

gestionar mitjançant la configuració de compliment TLS . 

Solució de baixa latència i alta disponibilitat 

Google dissenya tots els components de la nostra plataforma perquè siguin altament redundants, des del 

disseny del nostre servidor i com emmagatzemem les dades, fins a la connexió a la xarxa i a Internet, i fins 

i tot els mateixos serveis de programari. Aquesta "redundància de tot" inclou la gestió d'errors per disseny 

i crea una solució que no depèn d'un sol servidor, centre de dades o connexió de xarxa. 

Els centres de dades de Google es distribueixen geogràficament per minimitzar els efectes de les 

interrupcions regionals, com ara els desastres naturals i les interrupcions locals. En cas d'error de 

maquinari, programari o xarxa, les dades es traslladen automàticament d'una instal·lació a una altra de 

manera que, en la majoria dels casos, els clients de Google Workspace puguin continuar treballant sense 

interrupcions. Això també significa que els clients amb força de treball global poden col·laborar en 

documents, videoconferències i més sense configuració ni despeses addicionals, compartint una 

experiència de gran rendiment i baixa latència mentre treballen junts en una única xarxa global. 

La infraestructura altament redundant de Google també ajuda a protegir els nostres clients de la pèrdua 

de dades. Per a Google Workspace, el nostre objectiu de punt de recuperació (RPO) és zero i el nostre 

objectiu de temps de recuperació (RTO) 

L'objectiu de disseny també és zero. Pretenem assolir aquests objectius mitjançant la replicació en directe 

o síncrona: les accions que feu als productes de Google Workspace es reprodueixen simultàniament en 

dos centres de dades alhora, de manera que si un centre de dades falla, transferim les vostres dades a 

l'altre que també s'ha reflectit. les teves accions. 

Per fer-ho de manera eficient i segura, les dades dels clients es divideixen en peces digitals amb noms de 

fitxer aleatoris. Ni el contingut ni els noms de fitxer d'aquestes peces s'emmagatzemen en un format 

fàcilment llegible per l'home, i les dades emmagatzemades dels clients no es poden rastrejar fins a un 

client o aplicació en particular només inspeccionant-les a l'emmagatzematge. A continuació, cada peça 

es replica en temps gairebé real sobre diversos discos, diversos servidors i diversos centres de dades per 

evitar un únic punt de fallada. Per preparar-nos encara més pel pitjor, realitzem simulacres de recuperació 

en cas de desastre que suposen que els centres de dades individuals, inclosa la nostra seu corporativa, no 

estaran disponibles durant 30 dies. 

 

 

 

 



Plataforma d´aplicacions ofimàtiques corporatives al núvol 

 

Informació confidencial | Pàgina  57 

 
C2 General 

Disponibilitat del servei 

És possible que alguns dels serveis de Google no estiguin disponibles en algunes jurisdiccions actualment 

o temporalment. Informe de transparència de Google mostra les interrupcions del trànsit recents i en curs 

als productes de Google. El nostre codi ens permet observar els patrons de trànsit a tot el món al llarg del 

temps, la qual cosa ens permet detectar canvis significatius. També mirem els nostres gràfics quan rebem 

consultes de periodistes, activistes o altres persones sobre el terreny . Proporcionem aquestes dades per 

ajudar el públic a analitzar i entendre la disponibilitat de la informació en línia. 

  

C.1.5 Requisits de compliment de suport 

Google es compromet a oferir productes i serveis segurs que compleixin les vostres necessitats de 

compliment i d'informes. Compartim informació àmplia sobre les millors pràctiques i proporcionem accés 

fàcil a la nostra documentació de compliment. La seguretat líder del sector de Google Cloud, les auditories 

i certificacions de tercers, la documentació i els compromisos legals ajuden a donar suport al vostre 

compliment. Els nostres productes es sotmeten regularment a verificacions independents dels seus 

controls de seguretat, privadesa i compliment, aconseguint certificacions, certificacions de compliment 

o informes d'auditoria contra els estàndards d'arreu del món. Com a part del procés de verificació 

independent, els auditors de tercers examinen les nostres pràctiques de seguretat d'extrem a extrem, 

inclosos els centres de dades, la infraestructura i les operacions, amb una cadència regular. També hem 

creat documents de recursos i mapes amb marcs i lleis on les certificacions o certificacions formals poden 

no ser requerides o aplicades. El nostre centre de recursos de compliment conté detalls sobre la nostra 

documentació i recursos de compliment. 

Estem treballant constantment per ampliar la nostra cobertura de compliment. Google avalua les 

directrius disponibles dels principals organismes reguladors i estàndards i ajusta els nostres programes de 

seguretat i privadesa a mesura que canvia el panorama de compliment. Elaborem amb cura els programes 

per regió i indústria per garantir que els clients puguin aprofitar els nostres recursos de compliment per 

prendre decisions informades per al seu negoci. 

Quan considereu Google Workspace, les nostres ofertes de compliment us poden ajudar a confirmar si el 

conjunt de productes compleix les vostres necessitats de seguretat i compliment. 

Compliment de la normativa 

Els nostres clients operen en indústries regulades, com ara finances , govern i sanitat i educació . Google 

Cloud ofereix productes i serveis d'una manera que permet als nostres clients complir amb nombrosos 

requisits específics del sector. Més informació disponible aquí . 

Certificacions i certificacions de tercers independents 

Els nostres clients i reguladors esperen una verificació independent dels controls de seguretat, privadesa 

i compliment. Google se sotmet a diverses auditories independents de tercers de manera regular per oferir 

aquesta garantia. Alguns dels estàndards internacionals clau amb els quals ens auditem són: 

● ISO/IEC 27001 (Gestió de la seguretat de la informació)  

● ISO/IEC 27017 (Seguretat al núvol)  

● ISO/IEC 27018 (Privadesa al núvol)  

● ISO/IEC 27701 (Privadesa)  
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● SOC 2 i SOC 3 informes 

Google també participa en marcs sectorials i específics de país, com ara FedRAMP (govern dels EUA), BSI 

C5 (Alemanya), MTCS (Singapur), i molts altres. També proporcionem documents de recursos i mapes per 

a determinats marcs on les certificacions o certificacions formals poden no ser requerides o aplicades. 

Per obtenir una llista completa de les nostres ofertes de compliment, visiteu el centre de recursos de 

compliment.  

C.1.6 Ús de dades 

La nostra filosofia 

Els clients de Google Workspace són els propietaris de les seves dades de client, no de Google. Les dades 

dels clients que les organitzacions de Google Workspace introdueixen als nostres sistemes són seves i no 

les escanegem per trobar anuncis. Oferim als nostres clients una modificació detallada del tractament de 

dades que descriu el nostre compromís de protegir les dades dels clients. A més, si els clients suprimeixen 

les seves dades, ens comprometem a eliminar-les dels nostres sistemes en un termini de 180 dies. 

Finalment, oferim eines que faciliten als administradors dels clients portar les seves dades amb ells si 

decideixen deixar d'utilitzar els nostres serveis, sense penalitzacions ni costos addicionals imposats per 

Google. 

No hi ha publicitat a Google Workspace 

No hi ha publicitat als serveis bàsics de Google Workspace i no tenim previst canviar-ho en el futur. Google 

no recopila, escaneja ni utilitza dades als Serveis bàsics de Google Workspace amb finalitats publicitàries. 

Els administradors dels clients poden restringir l'accés als serveis no bàsics des de la consola 

d'administració de Google Workspace. Google indexa les dades dels clients per oferir serveis beneficiosos, 

com ara el correu brossa filtrat, detecció de virus, corrector ortogràfic i la possibilitat de cercar correus 

electrònics i fitxers dins d'un compte individual. 

 

C.1.7 Accés a dades i restriccions 

Accés administratiu 

Hem dissenyat els nostres sistemes per limitar el nombre d'empleats que tenen accés a les dades dels 

clients i per supervisar activament les activitats d'aquests empleats. Els empleats de Google només reben 

un conjunt limitat de permisos predeterminats per accedir als recursos de l'empresa. L'accés a les eines 

de suport intern es controla mitjançant llistes de control d'accés (ACL). Google segueix un procés formal 

per concedir o revocar l'accés dels empleats Recursos de Google i l'accés s'elimina automàticament per 

als empleats que marxin. Autorització d'accés s'aplica a totes les capes rellevants del sistema. Les 

aprovacions es gestionen mitjançant eines de flux de treball i es registren. La configuració d'autorització 

d'un empleat s'utilitza per controlar l'accés a tots els recursos, incloses les dades i sistemes per als 

productes de Google Workspace. Els nostres equips de seguretat dedicats controlen l'accés com a 

comprovar l'eficàcia dels nostres controls. Els equips de seguretat controlen activament els patrons 

d'accés i investiguen esdeveniments inusuals. 
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A més, com a part del compromís a llarg termini de Google amb la transparència i la confiança dels usuaris, 

oferim Accés a la transparència (Access Transparency només està disponible amb Google Workspace 

Enterprise i G Suite Enterprise for Education) . Aquesta és una característica que permet als clients revisar 

els registres de les accions realitzades per personal de Google quan accedeix a les dades específiques dels 

teus clients. Per a serveis integrats amb Access Transparència, Google utilitza una eina per validar que la 

justificació comercial presentada per accedir és vàlida i registrar la justificació als registres de 

transparència d'accés. 

Per a administradors de clients 

Els clients poden controlar l'accés a les dades i als serveis a Google Workspace per garantir que les dades 

estiguin protegides d'acord amb la configuració desitjada de l'organització. Controls d'accés basats en rols 

permetre als clients designar usuaris com a administradors, atorgant a l'usuari la possibilitat d'accedir-hi i 

actuar determinades tasques a la consola d'administració de Google Workspace. Podeu convertir un usuari 

en un superadministrador que pot realitzar totes les tasques a la consola d'administració. O podeu 

assignar un rol que limiti quines tasques L' administrador pot fer-ho, per exemple, permetent-los només 

crear grups, gestionar la configuració del servei o restablir la contrasenya d'un usuari. 

Sol·licituds de dades de la policia 

El client, com a propietari de les dades, és el principal responsable de respondre a les sol·licituds de dades 

de les forces de l'ordre i és política de Google ordenar al govern que sol·liciti aquestes dades directament 

al client. Tanmateix, com altres empreses de tecnologia i comunicacions, Google pot rebre directament 

sol·licituds de governs i tribunals d'arreu del món sobre com una persona ha utilitzat les de l'empresa 

serveis. Prenem mesures per protegir la privadesa dels clients i limitar les sol·licituds excessives alhora 

complint les nostres obligacions legals. El respecte a la privadesa i la seguretat de les dades que 

emmagatzemeu a Google segueix sent la nostra prioritat, ja que complim aquestes sol·licituds legals 

La informació detallada sobre les sol·licituds de dades i la resposta de Google a aquestes està disponible 

al nostre Informe de transparència . També hi ha més informació disponible a la Confiança de dades amb 

Google Llibre blanc de l'espai de treball . 

Proveïdors de tercers 

Google realitza directament pràcticament totes les activitats de tractament de dades per oferir els nostres 

serveis. Tanmateix, Google pot contractar alguns proveïdors de tercers per oferir serveis relacionats amb 

Google Workspace, inclòs l'assistència tècnica i al client. Abans d'incorporar proveïdors de tercers, Google 

realitza una avaluació de les pràctiques de seguretat i privadesa dels proveïdors de tercers per assegurar-

se que proporcionen un nivell de seguretat i privadesa adequat al seu accés a les dades i a l'abast dels 

serveis que estan contractats per oferir. . Un cop Google hagi avaluat els riscos que presenta el proveïdor 

extern, el proveïdor ha de subscriure les condicions del contracte de seguretat, confidencialitat i privadesa 

adequades. 
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C.1.8 Potenciar els usuaris i els administradors per millorar la 

seguretat i el compliment 

Google incorpora seguretat a la seva estructura, tecnologia, operacions i enfocament de les dades dels 

clients. La nostra robusta infraestructura i sistemes de seguretat esdevenen els predeterminats per a tots 

i cadascun dels clients de Google Workspace. Més enllà d'aquests nivells, els usuaris tenen capacitat activa 

per millorar i personalitzar la seva configuració de seguretat individual per satisfer les seves necessitats 

empresarials mitjançant taulers de control i assistents de seguretat del compte. 

Google Workspace també ofereix als administradors un control total per configurar la infraestructura, les 

aplicacions i les integracions del sistema en un únic tauler mitjançant la nostra Consola d'administració, 

independentment de la mida de l'organització, simplificant l'administració i la configuració. Penseu en el 

desplegament de DKIM (una funció de prevenció de pesca) en un sistema de correu electrònic local. 

Tradicionalment, els administradors haurien de pegar i configurar cada servidor per separat, amb 

qualsevol configuració incorrecta causant una interrupció del servei. Amb la nostra Consola 

d'administració, però, DKIM es pot configurar en qüestió de minuts a milers o centenars de milers de 

comptes amb tranquil·litat i sense necessitat d'interrupcions o finestres de manteniment. 

Això és només un exemple. Els administradors tenen moltes eines potents a la seva disposició, com ara 

funcions d'autenticació com la verificació en dos passos i l'inici de sessió únic, i polítiques de seguretat de 

correu electrònic com l'aplicació del transport segur (TLS), que es poden configurar per complir els 

requisits de seguretat i integració del sistema de qualsevol organització. . 

Accés i autenticació 

Verificació en dos passos i claus de seguretat 

Els clients poden reforçar la seguretat del compte mitjançant la verificació en dos passos i les claus de 

seguretat . Aquests poden ajudar a mitigar riscos com ara la configuració incorrecta dels controls d'accés 

dels empleats o els atacants que prenen avantatge dels comptes compromesos. Amb el Programa de 

protecció avançada per a empreses, podem aplicar un conjunt de polítiques de seguretat de compte 

sòlides per als usuaris inscrits. Aquests inclouen exigir claus de seguretat, bloquejar l'accés a aplicacions 

no fiables i escanejar millorat per a amenaces de correu electrònic. 

Inici de sessió únic (SAML 2.0) 

Google Workspace ofereix als clients un inici de sessió únic (SSO) servei que permet als usuaris accedir a 

diversos serveis mitjançant la mateixa pàgina d'inici de sessió i credencials d'autenticació. Es basa en SAML 

2.0, un estàndard XML que permet als dominis web segurs intercanviar dades d'autenticació i autorització 

d'usuari. Per a una seguretat addicional, SSO accepta claus públiques i certificats generats amb l'algorisme 

RSA o DSA. Les organitzacions de clients poden utilitzar el servei SSO per integrar l'inici de sessió únic per 

a Google Workspace al seu LDAP o un altre sistema SSO. 

OAuth 2.0 i OpenID Connect 

Google Workspace és compatible amb OAuth 2.0 i OpenID Connect , un protocol obert per a l'autenticació 

i l'autorització que permet als clients configurar un sol servei d'inici de sessió (SSO) per a múltiples 

solucions al núvol. Els usuaris poden iniciar sessió a aplicacions de tercers mitjançant Google Workspace 

(i viceversa) sense tornar a introduir les seves credencials ni compartir informació confidencial de 

contrasenya. 
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Gestió de drets d'informació (IRM) 

La majoria de les organitzacions també tenen polítiques internes que dicten el maneig de dades sensibles 

. Per ajudar els administradors de Google Workspace a mantenir el control sobre les dades sensibles, 

oferim la gestió de drets d'informació a Google Drive. Els administradors i usuaris poden utilitzar els 

permisos d'accés a Google Drive per protegir el contingut sensible evitant que es torni a compartir, baixar, 

imprimir o copiar el fitxer o canviar-ne els permisos. 

Lliurament de correu electrònic restringit 

De manera predeterminada, els usuaris amb comptes de Gmail al vostre domini poden enviar i rebre 

correu electrònic des de qualsevol adreça electrònica. En alguns casos, és possible que els administradors 

vulguin restringir les adreces de correu electrònic amb les quals els usuaris poden intercanviar correu. Per 

exemple, una escola pot voler permetre als seus estudiants intercanviar correu amb el professorat i altres 

estudiants, però no amb persones fora de l'escola. 

S'utilitza la configuració de restricció de lliurament permet als administradors especificar les adreces i els 

dominis on els usuaris poden enviar o rebre missatges de correu electrònic. Quan els administradors 

afegeixen una configuració de restricció de lliurament, els usuaris només poden comunicar-se amb parts 

autoritzades. Els usuaris que intentin enviar correu a un domini que no figura a la llista veuran un missatge 

que especifica la política que prohibeix el correu a aquesta adreça i confirma que el correu no s'ha enviat. 

De la mateixa manera, els usuaris només reben missatges autenticats dels dominis llistats. Els missatges 

enviats des de dominis no llistats (o missatges de dominis llistats que no es poden verificar mitjançant 

registres DKIM o SPF) es retornen al remitent amb un missatge sobre la política. 

Accés a l'aplicació en funció del context de l'usuari 

Per facilitar l'accés dels usuaris, i alhora protegir la seguretat de les dades, Google té disponible el 

desenvolupament d'accés conscient del context (L'ús de capacitats d'accés conscients del context per 

protegir l'accés a les aplicacions de Google Workspace requereix una llicència Cloud Identity Premium o 

Google Workspace Enterprise) . Això proporciona controls granulars per a les aplicacions de Google 

Workspace, basats en la identitat de l'usuari i el context de la sol·licitud (com ara l'estat de seguretat del 

dispositiu o l'adreça IP). Basat en BeyondCorp Amb el model de seguretat desenvolupat per Google, els 

usuaris poden accedir a aplicacions web i recursos d'infraestructura des de pràcticament qualsevol 

dispositiu i a qualsevol lloc, sense utilitzar passarel·les VPN d'accés remot, mentre que els administradors 

poden establir controls sobre el dispositiu. També podeu establir polítiques d'accés, com ara la verificació 

en dos passos, per a tots els membres d'una unitat o grup organitzatiu. 

 

Protecció d'actius 

Protecció contra correu brossa, phishing i programari maliciós 

Gmail protegeix el vostre correu entrant contra el correu brossa, els intents de pesca i el programari 

maliciós. La nostra màquina existent models d'aprenentatge són molt eficaços per fer-ho i, juntament amb 

les nostres altres proteccions, ajuden a bloquejar més del 99,9% de les amenaces d'arribar a les safates 

d'entrada de Gmail. Una de les nostres proteccions clau és el nostre escàner de programari maliciós que 

processa més de 300.000 milions de fitxers adjunts cada setmana per bloquejar 6 7 nocius. contingut. El 

63% per cent dels documents maliciosos que bloquegem difereixen d'un dia a l'altre. A més, Gmail pot 

escanejar o executar fitxers adjunts en un entorn virtual anomenat Security Sandbox . Adjunts identificats 

com a les amenaces es poden col·locar a les carpetes de correu brossa dels usuaris o posar-les en 

quarantena.  
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Continuem millorant la precisió de la detecció de correu brossa amb la detecció precoç de pesca , un 

model d'aprenentatge automàtic dedicat que retarda selectivament els missatges (menys del 0,05 per 

cent dels missatges de mitjana) per dur a terme una anàlisi rigorosa de la pesca i protegir encara més les 

dades dels usuaris contra el compromís. 

Els nostres models de detecció s'integren amb la Navegació segura de Google tecnologies 

d'aprenentatge automàtic per trobar i marcar URL sospitosos i sospitosos. Aquests nous models 

combinen una varietat de tècniques, com ara l'anàlisi de la reputació i la similitud dels URL, que ens 

permeten generar nous avisos de temps de clic d' URL. per a enllaços de pesca i programari maliciós. A 

mesura que trobem nous patrons, els nostres models milloren amb el temps i s'adapten més ràpidament 

que els sistemes manuals. 

Prevenció de la falsificació de correu electrònic 

Els spammers de vegades poden falsificar l'adreça "De" en un missatge de correu electrònic de manera 

que sembla que prové del domini d'una organització de bona reputació. Per ajudar a prevenir aquesta 

falsificació de correu electrònic, Google participa en el programa DMARC, que permet als propietaris de 

dominis dir als proveïdors de correu electrònic com gestionar els missatges no autenticats del seu domini. 

Els clients de Google Workspace poden implementar DMARC creant un registre DMARC a la seva 

configuració d'administració i implementant un registre SPF i claus DKIM a tots els fluxos de correu 

sortints. 

Advertències per als empleats per evitar la pèrdua de dades 

Quan els empleats estan facultats per prendre les decisions adequades per protegir les dades, es pot 

millorar la postura de seguretat d'una empresa. Per ajudar amb això, Gmail mostra avisos de respostes 

externes no desitjades als usuaris per ajudar a prevenir la pèrdua de dades. Si proveu de respondre a algú 

que no pertany al domini de la vostra empresa, rebreu un avís ràpid per assegurar-vos que voleu enviar 

aquest correu electrònic. I com que Gmail té intel·ligència contextual, sap si el destinatari és un contacte 

existent o algú amb qui interactueu regularment, per evitar que es mostrin advertències 

innecessàriament.  

S/MIME allotjat per oferir una seguretat millorada 

Amb la solució S/MIME allotjada de Google, un cop rebuda un correu electrònic encriptat amb S/MIME, 

s'emmagatzema mitjançant el xifratge de Google . Això vol dir que es pot produir tot el processament 

normal del correu electrònic, incloses les proteccions extenses contra el correu brossa, el phishing i el 

programari maliciós, així com els serveis d'administració (com ara la retenció de la caixa forta, l'auditoria i 

les regles d'encaminament del correu electrònic) i les funcions d'usuari final d'alt valor com la 

categorització del correu. , cerca avançada i Smart Reply . Per a la gran majoria dels correus electrònics, 

aquesta és la solució més segura, ja que ofereix l'avantatge d'una autenticació forta i un xifratge en trànsit 

sense perdre la seguretat i les funcions del processament de Google. 

Mode confidencial de Gmail 

Els usuaris de Gmail poden ajudar a protegir la informació confidencial de l'accés no autoritzat mitjançant 

el mode confidencial de Gmail. Els destinataris dels missatges en mode confidencial no tenen l'opció de 

reenviar, copiar, imprimir o descarregar missatges, inclosos els fitxers adjunts. Els usuaris poden establir 

una data de caducitat del missatge, revocar l'accés al missatge en qualsevol moment i demanar un codi 

de verificació d'SMS per accedir als missatges. 
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Prevenció de pèrdua de dades (DLP) per a Gmail i Drive 

La prevenció de pèrdues de dades (DLP) afegeix una altra capa de protecció dissenyada per evitar que la 

informació confidencial o privada, com ara números de targetes de pagament, números d'identificació 

nacional o informació de salut protegida, es filtri fora d'una organització. DLP permet als clients auditar 

com flueixen les dades confidencials a la seva empresa o activar accions d'advertència o bloqueig, per 

evitar que els usuaris enviïn dades confidencials . Per habilitar-ho, DLP proporciona detectors de contingut 

predefinits, inclosa la detecció de identificadors globals i regionals, informació mèdica i credencials. Els 

clients també poden definir el seu detectors personalitzats per satisfer les seves necessitats empresarials. 

Per a fitxers adjunts i documents basats en imatges, DLP utilitza el reconeixement òptic de caràcters de 

Google per augmentar la cobertura i la qualitat de la detecció. Aprèn més aquí sobre Gmail DLP . DLP 

també es pot utilitzar per evitar que els usuaris comparteixin contingut sensible a Google Conducció o 

unitat compartida amb persones fora de la vostra organització. A més, els clients poden automatitzar IRM 

controls i classificació dels fitxers de Drive regles avançades de DLP.  

Configuració de la configuració de seguretat de Google Workspace 

Gestió de seguretat i alertes 

Amb diversos controls de seguretat i privadesa establerts, les organitzacions necessiten una ubicació 

centralitzada on poden prevenir, detectar i corregir amenaces . El centre de seguretat de Google 

Workspace proporciona informació i anàlisis de seguretat avançades, i més visibilitat i control dels 

problemes de seguretat afecta el teu domini. Reuneix anàlisis de seguretat, coneixements útils i 

recomanacions de pràctiques recomanades de Google per permetre't protegir la teva organització, les 

dades i els usuaris. Com a administrador, podeu utilitzar el tauler de seguretat per veure una visió general 

dels diferents centres de seguretat informes . La pàgina de salut de seguretat proporciona visibilitat a la 

configuració de la consola d'administració per ajudar-vos a entendre i gestionar millor els riscos de 

seguretat. A més, podeu utilitzar l' eina d'investigació de seguretat per identificar, classificar i prendre 

mesures sobre problemes de seguretat i privadesa al vostre domini. Els administradors poden 

automatitzar accions a l'eina d'investigació mitjançant la creació de regles d'activitat detectar i solucionar 

aquests problemes de manera més ràpida i eficient. Per exemple, podeu configurar una regla per enviar 

notificacions per correu electrònic a determinats administradors si els documents de Drive es 

comparteixen fora de l'empresa. 

El centre d'alertes de Google Workspace ofereix a tots els clients de Google Workspace alertes i dades de 

seguretat que es poden utilitzar sobre l'activitat al vostre domini per ajudar-vos a protegir la vostra 

organització de les últimes amenaces de seguretat, com ara la pesca, el programari maliciós, el compte 

sospitós i l'activitat sospitosa del dispositiu. També podeu utilitzar l' API del centre d'alertes per exportar 

alertes a les vostres plataformes de ticketing o SIEM existents. 

Heu de ser administrador amb una llicència de Google Workspace Enterprise, G Suite Enterprise for 

Education, Drive Enterprise o Cloud Identity Premium Edition per accedir al centre de seguretat. Amb Drive 

Enterprise o Cloud Identity Premium Edition, rebeu un subconjunt d'informes del centre de seguretat al 

tauler de seguretat. 

Dominis de confiança per compartir unitats 

Els administradors poden controlar com els usuaris de la seva organització comparteixen fitxers i carpetes 

de Google Drive. Per Per exemple, si els usuaris poden compartir fitxers amb persones fora de la seva 

organització o si ho és restringit només a dominis de confiança. Es poden establir alertes opcionals per 

recordar als usuaris que ho comprovin els fitxers no són confidencials abans de compartir-los fora de 

l'organització.  
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Algunes funcions, com ara restringir l'ús compartit només als dominis inclosos a la llista blanca, només 

estan disponibles amb l'edició de Google Workspace Enterprise, Enterprise for Education, Drive Enterprise, 

Business, Education i Nonprofits. 

Seguretat de videotrucades 

Google Meet aprofita la mateixa infraestructura de disseny segura, protecció integrada i xarxa global que 

Google utilitza per protegir la vostra informació i protegir la vostra privadesa. La nostra gamma de mesures 

anti-abús predeterminades que inclouen mesures anti-segrest tant per a reunions web com per a trucades 

telefòniques, mantenen les vostres reunions segures. 

Per als usuaris de Chrome, Firefox, Safari i el nou Edge no necessitem ni demanem que s'instal·li cap 

connector o programari, Meet funciona completament al navegador . Això limita la superfície d'atac de 

Meet i la necessitat de treure pegats de seguretat freqüents a les màquines d'usuari final. Al mòbil, us 

recomanem que instal·leu l'aplicació Google Meet des d'Apple App Store o Google Play Store. 

Admetem diverses opcions de verificació en dos passos (2SV) per a Meet que són segures i còmodes: claus 

de seguretat basades en maquinari i telèfon, així com la sol·licitud de Google. Els usuaris de Meet poden 

registrar el seu compte al Programa de protecció avançada (APP) de Google. APP ofereix les nostres 

proteccions més sòlides disponibles contra la pesca i el segrest de comptes i està dissenyat 

específicament per als comptes de més risc i encara hem de veure que persones han fet pesca amb èxit si 

participen a l'APP, encara que se'ls dirigeixi repetidament. Per a més informació, consulteu aquesta pàgina 

. 

Gestió de punt final 

La protecció de la informació en dispositius mòbils i d'escriptori pot ser una preocupació clau per als 

clients.  

Els clients de Google Workspace poden utilitzar la gestió de punts finals per ajudar a protegir les dades 

corporatives als dispositius personals dels usuaris i als dispositius propietat de l'empresa d'una 

organització. En registrar els dispositius per a la gestió, els usuaris tenen accés segur als serveis de Google 

Workspace i les organitzacions poden establir polítiques per mantenir els dispositius i les dades segurs 

mitjançant l'encriptació del dispositiu i el bloqueig de pantalla o l'aplicació de contrasenyes. A més, si es 

perd o es roba un dispositiu, els comptes corporatius es poden esborrar de manera remota dels dispositius 

mòbils i els usuaris es poden tancar de manera remota des dels dispositius d'escriptori. Els administradors 

de TI també ho poden fer gestionar i configurar Dispositius Windows 10 mitjançant la consola 

d'administració, i els usuaris poden utilitzar les credencials del compte de Google Workspace existents per 

iniciar sessió als dispositius Windows 10 i accedir a aplicacions i serveis amb un inici de sessió únic (SSO). 

Els informes permeten als clients supervisar el compliment de les polítiques i obtenir informació sobre 

usuaris i dispositius. Podeu obtenir més informació sobre la gestió de punts finals aquí . 

Anàlisi d'informes 

Registres d'auditoria de Google Workspace 

Les empreses que emmagatzemen dades al núvol busquen visibilitat sobre l'accés a les dades i l'activitat 

del compte. Google Els registres d'auditoria de l'espai de treball ajuden els equips de seguretat a mantenir 

les pistes d'auditoria a Google Workspace i a veure informació detallada sobre l'activitat de l'administrador, 

l'accés a les dades i els esdeveniments del sistema. Els administradors de Google Workspace poden 

utilitzar la Consola d'administració per accedir a aquests registres i personalitzar-los i exportar-los segons 

sigui necessari. 
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Informes de seguretat 

Els administradors de Google Workspace tenen accés als informes de seguretat que proporcionen 

informació vital sobre l'exposició de la seva organització al compromís de dades. Poden descobrir 

ràpidament quins usuaris concrets presenten riscos per a la seguretat si no aprofiten la verificació en dos 

passos, instal·len aplicacions externes o comparteixen documents indistintament. Els administradors 

també poden optar per rebre alertes quan es produeix una activitat d'inici de sessió sospitosa, que indica 

una possible amenaça de seguretat. 

Estadístiques amb BigQuery 

Els administradors de Google Workspace poden exportar registres d'auditoria i altra informació a BigQuery 

. Amb BigQuery , el magatzem de dades empresarial de Google per a l'anàlisi de dades a gran escala, els 

clients poden analitzar els registres de Google Workspace mitjançant consultes personalitzades 

sofisticades i d'alt rendiment i aprofitar eines de tercers per a una anàlisi més profunda. 

Recuperació de dades 

Restaura un usuari suprimit recentment 

Un administrador pot restaurar un usuari suprimit compte fins a vint dies després de la data d'eliminació. 

Al cap de vint dies, la consola d'administració suprimeix permanentment el compte d'usuari i no es pot 

restaurar, encara que us poseu en contacte amb l'assistència tècnica de Google. Tingueu en compte que 

només els administradors de clients poden suprimir comptes. 

Restaura les dades de Gmail o de Drive d'un usuari 

Un administrador pot restaurar les dades de Gmail o de Drive d'un usuari durant un màxim de 25 dies 

després que les dades s'eliminin de la paperera de l'usuari, subjecte a les polítiques de retenció establertes 

a Vault. Passats 25 dies, les dades no es poden restaurar, encara que us poseu en contacte amb 

l'assistència tècnica. Google suprimirà totes les dades suprimides pels clients dels seus sistemes tan aviat 

com sigui raonablement possible i en un període màxim de 180 dies. 

Retenció i descoberta electrònica 

Un administrador pot activar Google Vault per retenir , retenir, cercar i exportar dades en suport del vostre 

necessitats de retenció i eDiscovery de l'organització. Vault admet dades com ara missatges de Gmail i 

fitxers Google Drive, i enregistraments a Google Meet, entre d'altres.  

Residència de dades 

Com a administrador, podeu optar per emmagatzemar les vostres dades cobertes en una ubicació 

geogràfica específica (els Estats Units o Europa) mitjançant un política de la regió de dades . Les polítiques 

de regió de dades cobreixen les dades principals en repòs (incloses les còpies de seguretat) d'aquests 

serveis bàsics de Google Workspace. Dades cobertes inclou contingut del fitxer de Drive, 

Missatges i fitxers adjunts de Google Chat, temes i missatges de correu de Gmail, així com altres elements 

bàsics Dades de serveis .  

C.1.9 Conclusió 

La protecció de les vostres dades és una consideració principal de disseny per a tota la infraestructura, els 

productes i les operacions del personal de Google. Creiem que Google pot oferir un nivell de protecció 

que molt pocs proveïdors de núvols públics o equips informàtics d'empreses privades poden igualar. 
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Google va dissenyar Google Workspace per complir els estrictes estàndards de privadesa i seguretat basats 

en les millors pràctiques del sector. Google té forts compromisos contractuals pel que fa a la propietat, 

l'ús de les dades, la seguretat, la transparència i la responsabilitat. Aquests compromisos garanteixen que 

mantingueu el control sobre les vostres dades i com es processen, inclosa la garantia que les vostres 

dades no s'utilitzen per a publicitat o cap altra finalitat que no sigui oferir serveis de Google Cloud. A més, 

us oferim les eines que necessiteu per ajudar-vos a complir amb els vostres requisits de compliment i 

informes. 

A més, com que la protecció de dades és fonamental per a Google Workspace, podem fer grans inversions 

en seguretat, recursos i experiència a una escala que altres no poden. La nostra inversió us permet centrar-

vos en el vostre negoci i la innovació. Les operacions de Google i la col·laboració amb la comunitat de 

recerca de seguretat també ens permeten abordar les vulnerabilitats ràpidament o prevenir-les 

completament. 

Per aquests motius i més, més de sis milions d'organitzacions d'arreu del món confien en Google amb el 

seu actiu més valuós: la seva informació. Google continuarà invertint en Google Workspace per permetre't 

beneficiar-te dels nostres serveis d'una manera segura i transparent. 
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