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Resum 
 
Aquest treball avalua les solucions tècniques disponibles per tal d’actualitzar l’actual 
xarxa de CATV que està desplegada a Cadaqués, per tal que aquesta pugui oferir serveis 
avançats de vídeo, dades i telefonia. 
 
Així, es realitza un estudi amb la finalitat de fer una comparació entre el cost 
d’evolucionar l’actual xarxa afegint-li l’equipament electrònic necessari per oferir 
serveis d’ampla de banda d’alta velocitat, o bé la de desplegar una xarxa completa 
basada en fibra òptica fins a la llar (Fiber to the Home). 
 
A partir dels resultats obtinguts, es demostra que l’òptim és realitzar un desplegament 
de xarxa integra en fibra òptica ja que la petita diferència de cost d’aquesta opció es 
compensa amb escreix amb les capacitats superiors que ofereix la nova infraestructura i 
la molt millor rentabilització de la inversió realitzada, ja que aquesta nova xarxa 
garanteix l’escalabilitat a nivell de serveis, aplicacions i clients pels propers 20 anys. 
 
 
 
Abstract 
 
The aim of this project is to evaluates the available technical solutions in order to 
update the current CATV network that is deployed in Cadaqués, in order to offer 
advanced video, data and voice services. 
 
Thus, a cost-analysis comparison is performed, in order to determine which is the best 
option, whether to evolve the present CATV network adding the required equipment to 
offer voice and data services or to deploy a complete new network based on Fiber to the 
Home (FTTH) technologies. 
 
From this analysis, we determine that the best option is to deploy a new optical-fiber-
based access network, as the cost of both options is comparable, while with a FTTH 
network, the investments is much more preserved and the scalability in terms of 
services, applications and customers is guaranteed for the next decades. 
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PREFACI  
 
La tecnificació de les activitats diàries i el desenvolupament de les tecnologies de la 
informació i comunicació (TIC) fan que la demanda de serveis de banda ampla tinguin 
un creixement gairebé exponencial. 
 
Aquesta demanda necessita unes infraestructures noves, basades en les xarxes de nova 
generació (XNG), constituïdes, principalment per cables de fibres òptiques i equipament 
òptic – electrònic de gran capacitat, que avui en dia només es despleguen per les gran 
ciutats, degut al seu alt cost. 
 
A Cadaqués històricament hi ha una xarxa de cable on actualment no ofereix accés a 
Internet de manera directe sinó que ho fa aprofitant la TV. L’objectiu com es veurà,  
serà el de millorar la infraestructura existent i comprovar que és pot fer d’una manera 
viable. 
 
Com veurem en el projecte, els costos a l’hora de realitzar una implementació de FTTH 
han baixat i per tant es considera el desplegament d’aquesta, com a una oportunitat de 
poder oferir servei d’Internet  directa fins a la llar que actualment no existeix, i a sobre 
fer-ho amb qualitat.  
 
Els costos esmentats anteriorment, es podran veure de forma detallada en el l’apartat de 
“Comparativa FTTH vs HFC”. On es podrà veure com econòmicament surt més a 
compte realitzar una nova implementació FTTH que la remodelació i actualització de 
l’actual xarxa CATV mitjançant HFC. 
 
El fet de tenir al costat durant la realització d’aquest projecte a dos professionals en 
aquest àmbit com són en Carles Bock i en Xavier Edo, socis de les empreses Apfutura 
Internacional Soluciones SL i Alpha Enginyeria de Telecomunicacions SL 
respectivament, dedicades a oferir aquests tipus de desplegament d’infraestructura a 
poblacions que ja sigui per densitat de població, distàncies, etc... no siguin considerades 
per les gran operadores resulta una motivació extra per veure que la realització d’aquest 
projecte pot esdevenir en realitat, la qual cosa seria una recompensa immillorable a la 
meva dedicació. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
El present Treball de Fi de Grau té com a finalitat realitzar el disseny i estudi de 
viabilitat d’una xarxa d’accés de nova generació basada en fibra òptica utilitzant 
tecnologies Fiber To The Home (FTTH) al municipi de Cadaqués, Girona. 
 
Els actuals serveis oferts per l’actual xarxa CATV1 que hi ha a Cadaqués, no és la 
adient per oferir els serveis avançats oferts per les noves xarxes que estan sorgint, 
xarxes de noves tecnologies. D’aquestes noves xarxes en destaquem les compostes 
totalment per fibra òptica, ja que aquesta és una tecnologia que cada cop s’està estenent 
i implementant  en diferents indrets degut a les seves altes prestacions, és a dir, grans 
velocitats de transmissió i alta fiabilitat. A priori Cadaqués no semblaria el lloc més 
adient per el desplegament d’una xarxa d’aquest tipus, per la seva densitat de població 
però com es veure durant el projecte la viabilitat d’aquest projecte quedarà més que 
justificada.  
 
L’actual cost d’aquests desplegament d’aquest tipus de xarxa no és tan elevat com es 
pot arribar a pensar. La diferència que existeix a nivell econòmic entre el desplegament 
d’una xarxa basada totalment en fibra òptica respecte el d’una xarxa hibrida fibra-
coaxial es marginal avui en dia. A  més a més, aquest tipus de xarxes ofereixen una 
molt bona rentabilització de la inversió realitzada ja que es garanteix l’escalabilitat a 
nivell de serveis, aplicacions i clients pels propers 20 anys. 
 
Destacar que l’actual xarxa CATV de Cadaqués no ofereix el servei a tota la població, 
ja que el cable troncal no arriba a tota l’extensió del municipi. Per aquest motiu s’ha 
decidit oferir servei a aquestes zones més disseminades a través de solucions sense fils, 
oferint serveis 4G mitjançant tecnologia LTE2. 
 
Cadaqués es troba a la comarca de l’Alt Empordà en la província de Girona, Catalunya. 
Consta de 2.938 habitants i un total de 3.475 llars. Com s’ha comentat anteriorment els 
serveis que consta la població son de televisió mitjançant l’actual xarxa CATV existent. 
Per aquest motiu s’opta per la possibilitat de poder actualitzar-la i així poder oferir 
serveis avançats de vídeo, telefonia i Internet. 
 

                                                
1 Community Antenna Television, o bé xarxa de televisió per cable. 
2 Long Term Evolution. 



 

 2 

El contingut d’aquest document consta de variïs capítols detallats a continuació: 
 
Plantejament i Objectius. S’exposa la motivació de dur a terme aquest projecte com els 
objectius d’aquest.  

 
Introducció a les tecnologies NGN3, i una descripció de les xarxes que es faran servir en 
aquest projecte, en aquest cas xarxes FTTH4 i LTE. 
 
Estudi del municipi escollit per fer el desplegament, on s’inclouran dades 
demogràfiques i els criteris de desplegament per tal d’escollir la solució adient. 
 
Comparació pressupost FTTH vs HFC5. Es comparà el cost d’ambdues propostes i els 
criteris ha seguir per cadascuna d’elles.  
 
Criteris de Disseny. Descripció del projecte on s’exposa l’escenari del desplegament de 
la xarxa (Segmentació de la xarxa, Planta externa, etc.). 
 
Xarxa ràdio complementària. S’explicarà la connexió a realitzar i la zona a donar 
servei. 
 
Pressupost. On es detallarà el material necessari per el desplegament. 
 
Pla de negoci. S’explicarà l’evolució econòmica del desplegament. Es mostraran 
gràfiques on es podrà veure aspectes importants com els dels ingressos, despeses, entre 
d’altres. 
 
Conclusions. 
 
Annexes. On es podrà trobar informació addicional del projecte, plànols de la xarxa 
FTTH de Cadaqués, inventari de carrers, pressupost, entre d’altres. 
 
 
1.2 Objectius 
 
L’objectiu del projecte és la millora de les infraestructures existents que actualment es 
composa de cable coaxials, desplegant una xarxa de fibra òptica basada en una 
arquitectura FTTH que millorarà notòriament les connexions dels habitants de 
Cadaqués i oferir-ho també a les zones més disseminades mitjançant tecnologia sense 
fils. 
 

                                                
3 Next Generation Network o bé, Xarxa de Pròxima Generació (XNG). 
4 Fiber To The Home. 
5 Xarxa la qual utilitza fibra hibrida coaxial. 
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A grans trets, aquest treball recorre tots els processos de viabilitat, disseny i gestions 
que s’han de seguir per a la creació d’una xarxa de fibra òptica, sobre el cas antic, i la de 
cobrir zones disseminades a través de tecnologies sense fils fins la llar de Cadaqués, per 
tal de poder distribuir tota classe de serveis de telecomunicació sobre una xarxa de nova 
generació (XNG). 
 
En l’àmbit tècnic el projecte defineix els passos que s’han tingut en compte per efectuar 
el desplegament de la xarxa de fibra òptica des de la capçalera de la xarxa de Cadaqués 
fins a cada llar o empresa que contracti algun servei i pressupost. 
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2. TECNOLOGIES NEXT GENERATION NETWORK 
 
El terme Next Generation Network (NGN) fa referència a l’evolució de les actuals 
infraestructures de les xarxes de telecomunicacions i accés telefònic amb l’objectiu 
d’obtenir la convergència tecnològica dels nous serveis multimèdia (veu, dades, vídeo). 
A dia d’avui existeixen diverses definicions per  definir aquest tipus d’arquitectura i 
solucions. Com a exemple poder fer referència al utilitzat per Telecom New Zealand, la 
qual ho defineix com; “Una xarxa basada en tecnologia IP mitjançant la qual és possible 
oferir nombroses aplicacions (veu, dades i vídeo), en diferents terminals ja siguin 
aquests fixos o mòbils.”  

 
Aquestes permeten als operadors la possibilitat de desenvolupar nous serveis i fer-ho 
d’una manera més rapida. Aquesta nova xarxa sorgeixen per causa de que les xarxes 
antigues s’han quedat clarament insuficients i la seva gestió s’havia complicat de gran 
manera, degut al seu tamany, complexitat i a la necessitat de coexistència de varies 
xarxes de forma simultània.  

 
Per els operadors, entre altres beneficiïs, podem destacar la seva senzillesa de gestió i la 
possibilitat d’oferir nous serveis convergents integrats, segons coincideixen alguns 
proveïdors. Un dels altres beneficis a destacar fa referència al aspecte econòmic on, 
permetran a les operadores obtindrà un ROI (retorn de inversió) més alt així com 
millorar el seu guany per usuari.   

 
Seguidament s’explicaren el tipus de xarxes escollides per poder oferir aquests tipus de 
serveis. Que son Fiber to The Home (FTTH) i 4G (LTE). 
 
 
2.1 Introducció a les tecnologies Fiber To The Home (FTTH) 
 
 
Fins fa uns anys, les xarxes basades en coure, xDSL, eren el medi de transmissió més 
comú en les xarxes d’accés. No obstant, a partir del 2007 s’està produint un augment 
significatiu de les connexions mitjançant fibra òptica fins a la llar (FTTH: Fiber to the 
Home). Aquestes xarxes de coure, que inicialment van ser dissenyades per oferir servei 
telefònic, presenten grans limitacions (distància, qualitat de la xarxa, etc.) per poder 
oferir serveis d’ample de banda d’altes velocitats.  
 
Per aquest motiu, les operadores van començar a desplegar fibra òptica en la xarxa 
d’accés combinada amb altres tecnologies com coure, cable coaxial o 100% fibra fins a 
la llar.  
 



 

 6 

Les diferents solucions de xarxes d’accés es poden categoritzar en funció de la 
presencia de fibra òptica en l’enllaç entre l’usuari i la central a partir de les diferents 
arquitectures FTTx que veurem a continuació. 
 
Seguidament es mostren dues imatges on es pot veure la diferenciació esmentada 
anteriorment: 
 

Curso Online sobre Proyectos de Despliegue Redes de Fibra Óptica 
UD1. Tecnologías y equipos de acceso para redes ultrarrápidas 
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datos de cada zona, el operador puede optar estrategias como agrupar varias zonas en un mismo 
canal compartido (y comportarse así como una misma zona) o asignar varios canales ascendentes (o 
descendentes) a una misma zona y conseguir un resultado equivalente a dividir una zona en dos 
partes y jugar de esta forma con el ancho de banda. 

Los últimos estándares DOCSIS (3.0) permiten conseguir velocidades de hasta 100Mbps simétricos, 
utilizando varios canales agregados (bonding) y son una alternativa a las redes FTTH a estas 
velocidades de acceso. 

No obstante, el coste de mejora a la hora de cambiar segmentos de red es comparable a desplegar 
soluciones FTTH. 

1.2.3. Arquitecturas FTTX 

Como ya se ha visto, las redes de cobre, que inicialmente fueron diseñadas para ofrecer servicio 
telefónico, presentan grandes limitaciones (distancia, calidad de red, etc.) para poder ofrecer 
servicios de banda ancha a altas velocidades. 

Por este motivo, los operadores empezaron a desplegar fibra óptica en la red de acceso combinada 
con otras tecnologías como cobre, cable coaxial o 100% fibra óptica hasta el hogar. 

Las diferentes soluciones de redes de acceso se pueden categorizar, en función de la presencia de 
fibra óptica en el enlace entre el usuario y la central a partir de las diferentes arquitecturas FTTx que 
veremos a continuación. 

 

Figura. Arquitecturas FTTx 

La primera diferenciación que debemos hacer es que tenemos topologías activas (que contienen 
elementos que requieren alimentación en planta externa) y topologías pasivas (las cuales no 
requieren alimentación).  

Las topologías activas son las FTTCab y FTTC correspondientes a Fiber To The Cabinet (fibra hasta 
el armario) y Fiber To The Curb (fibra hasta la esquina). Estas dos topologías también se conocen 
como Fiber To The Node (FTTN). 

 
Figura 1: Diferents arquitectures FTTx 

 
La primera diferenciació que hem de fer és que tenim topologies actives (aquelles que 
contenen elements que requereixen d’alimentació en la planta externa), i les topologies 
passives (les quals no requereixen alimentació). 
 
Les topologies actives son les FTTCab i FTTC corresponents a Fiber to the Cabinet 
(fibra fins l’armari) i Fiber to the Curb (fibra fins la cantonada). Aquestes dues 
topologies també és coneixen com Fiber to the Node (FTTN). 
 
La principal diferència entre ambdues, radica en la distància des del node òptic a casa 
del usuari, és a dir, a la longitud del tram de coure. Així, que mentre en les xarxes 
FTTCab aquesta distància és entre 1000 i 500 metres, en el cas de FTTC aquesta 
distància és típicament entre 100 i 300 metres.   
 
Si aproximem la fibra cap a l’usuari, arribem a les xarxes del tipus FTTB i FTTH. 
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FTTB, sigles corresponents a Fiber to the Building, planteja un desplegament de la fibra 
fins al edifici, on des de allà es realitzarà la distribució als residents mitjançant cablejat 
estructurat, parell de coure o cable coaxial. 
 
D’altra banda, FTTH, sigles corresponents a Fiber to the Home, planteja una topologia 
global de fibra òptica des de la central fins a la casa del abonat.  
 
Aquestes dues topologies també són conegudes com FTTP (Fiber to the The Premises). 
 
La presència de medis de transmissió diferents a la fibra òptica plantegen limitacions a 
nivell d’ample de banda per aquest motiu les solucions FTTH són les que potencialment 
disposen de major capacitat de transmissió per oferir al usuari. 
 
Seguidament es mostra una taula de forma més resumida amb les diferents 
característiques  de les diferents tecnologies FTTx descrites anteriorment: 
 

Denominació Abast Distància mètrica 

FTTN Fiber to the Node (fibra fins el 
node) 

Fibra òptica des de la central fins 
una distància del edifici entre 1.5 

– 3 km. 

FTTC Fiber to the Curb (fibra fins la 
cantonada) 

Fibra òptica des de la central fins 
una distància del edifici entre 

300 – 600 m. 

FTTB Fiber to the Building (fibra fins 
l’edifici) 

Fibra òptica des de la central fins 
a la sala de Telecomunicacions 

del edifici. 

FTTH Fiber to the Home (fibra fins a la 
llar) 

Fibra òptica des de la central fins 
al PTR dels usuaris. 

Taula 1: Resum amb les característiques de les tecnologies FTTx 

 
 
2.2 Xarxes FTTH 
	  
Les xarxes FTTH (fibra fins a la llar) és una topologia de xarxa que implica que els 
operadors ISPs6, despleguin fibra per oferir serveis triple-play fins als domicilis dels 
abonats. 
 

                                                
6 Proveïdors d’accés a Internet. 



 

 8 

És la opció que ofereix més ample de banda i que requereix majors inversions ja que 
s’ha de tornar a cablejar de nou tot el tram des de la central fins a la casa del abonat, 
incloent el interior del edifici del client. 
 
Per aquests tipus de desplegaments de xarxa existeixen diferents tecnologies i 
arquitectures, però a nivell topològic es poden diferenciar de manera directa entre 
xarxes punt a punt i xarxes punt a multipunt en arbre passiu (PON: Passive Optical 
Networks), els quals descriure a continuació. 
 
2.2.1 Arquitectura punt a punt 
 
Aquest tipus d’arquitectura presenten una xarxa basada en connexions dedicades des de 
cada usuari a la central de xarxa, replicant el model telefònic actual. Son xarxes que 
permeten una capacitat de transmissió pràcticament il·limitada i independent per cada 
usuari i des del punt de vista de protocols, presenta una solució senzilla i robusta. 
 
Les principals avantatges que ofereixen aquest tipus de solucions són: 
 

-‐ Pèrdues mínimes 
-‐ Interfícies òptiques  amb tecnologia contrastada 
-‐ Escalabilitat directa punt a punt 
-‐ Unbundling directe 
-‐ Ample de banda il·limat 

 
No obstant, aquestes xarxes requereixen d’inversions molt elevades en fibra òptica, en 
manipulació i en empiulaments, la qual cosa les fa econòmicament molt costoses.  
 
Addicionalment, la gestió de les fibres en la central es més complex, pel que aquestes 
xarxes tenen mercat en desplegaments on els requeriments de transmissió siguin elevats 
i el número d’usuaris reduïts.  
 
D’aquesta manera com a principals inconvenients destaquem: 
 

-‐ Gestió de fibres en la central 
-‐ Gestió d’equips actius en la central 
-‐ Alt consum energètic 

 
Per tant, un àmbit d’aplicacions on aquestes arquitectures poden ser òptimes són en 
zones industrials o on el nombre d’usuaris es reduït. 
 
A continuació es mostra una imatge on es pot veure de forma resumida aquest tipus 
d’arquitectura: 
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Figura 2: Exemple arquitectura punt a punt 
 
No obstant, per l’àmbit residencial, on el número d’usuaris a connectar serà elevat, 
s’acostuma a utilitzar tecnologia PON (distribució punt a multipunt, o el que és el 
mateix, una fibra en la central que es va agregant utilitzant divisors de potència òptics 
fins arribar als abonats).  
 
2.2.2 Arquitectura punt a multipunt 
 
Les solucions PON (Passive Optical Netowrk) son xarxes passives amb una estructura 
punt a multipunt, basades en diversos òptics passius, popularment conegut com splitters, 
que divideixen la senyal òptica d’una fibra d’entrada a varies fibres de sortida.  
 
Amb això, s’aconsegueix construir una topologia en arbre on tenim n usuaris connectats 
a la central mitjançant d’una única fibra òptica. 
 
Una xarxa PON permet eliminar tots els components actius existents entre el proveïdor 
de serveis de telecomunicacions i el client, introduint en el seu lloc components òptics 
passius per encaminar el tràfic per la xarxa. 
 
La utilització d’aquests sistemes passius, on l’element principal és el dispositiu òptic, 
splitter, fa que aconseguim reduir el número de fibres en planta externes, les fusions i la 
grandària dels cables ha desplegar. En conseqüència una reducció de costos. 
 
Aquest tipus d’arquitectura, PON, és una solució que està sent usada per les operadores 
de telecomunicacions com una manera d’atacar a la problemàtica de l’última milla7, 
donat que presenta evidents avantatges: 
 

                                                
7 L’eficiència de la línia i la disminució dràstica de la velocitat a mesura que l’usuari s’allunya de la 
central en tecnologies ADSL. 
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-‐ Permet donar serveis a usuaris localitzats a distàncies de fins a 60 Km des de la 
central (o node òptic). Aquesta distància supera amb escreix la màxima 
cobertura oferta per les tecnologies DSL (màxim 5 Km des de la central). 

-‐ Les xarxes PON disminueixen el desplegament de fibra en el bucle local al 
poder utilitzar topologies arbre-branca molt més eficients que les topologies 
punt a punt. A més a més aquests tipus d’arquitectures simplifiquen la densitat 
del equipament de la central, reduint d’aquesta manera el consum. 

-‐ Les xarxes òptiques passives ofereixen una major densitat d’ample de banda  
degut a la major capacitat de la fibra per transportar informació respecte a les 
alternatives de coure (xDSL i CATV). 

-‐ Les xarxes PON augmenten la qualitat del servei i simplifiquen el manteniment 
de la xarxa, al ser immunes a sorolls electromagnètics, no propagar les 
descàrregues elèctriques procedents de llampecs, etc. 

-‐ Permet créixer a majors tasses de transferència superposant longituds d’ona 
addicionals. 

 
Les xarxes PON utilitzen una única fibra òptica per transmetre i rebre, multiplexant en 
longitud d’ona la senyal de dades en: 
 

-‐ 1310nm per el canal ascendent. En canal ascendent una PON es comporta 
seguint un model de comunicació punt a punt. On, cada ONT  transmet 
continguts a la OLT en 1310nm. Per aquest motiu es necessita una arbitració de 
l’ús del canal de transmissió segons models TDM (Time Division Multiple 
Access) perquè cada ONT enviï la informació en diferents instants de temps.  

-‐ 1490nm per al canal descendent. En canal descendent una xarxa PON utilitza la 
longitud d’ona de 1490nm i es comporta com un sistema d’enviament punt a 
multipunt. En aquest entorn la OLT envia senyals òptiques que el divisor 
s’encarrega de distribuir a totes les ONT. Un cop la informació ha arribat a la 
ONT només poder ser oberts aquells paquets d’informació dirigits a un 
usuari/ONT en concret. La resta d’informació segueix xifrada. 

-‐ Es reserva una portadora en la longitud d’ona 1550nm per l’aplicació de 
distribució de vídeo multicast. 

 
A continuació es mostren dos imatges on es pot veure l’estructura que segueix el canal 
ascendent i descendent: 
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Figura 3: Canal ascendent 

 

 
Figura 4: Canal descendent 

 
Tot això, es recull en dos estàndards que son els referents, i alternativa entre ells, en 
aquesta tecnologia: 
 

-‐ Les solucions ITU-T G984 GPON 
-‐ Les tecnologies IEEE 802.3ah EPON 

 
A diferència d’una arquitectura punt a punt en una arquitectura punt a multi punt, 
aquesta està formada per: 
 

-‐ Sistema OLT (Optical Line Terminal), localitzat en la central de commutació. 
-‐ Xarxa de fibra òptica monofibra amb topologia d’arbre. 
-‐ Divisors òptics (Splitters) per distribuir la senyal. 
-‐ ONTs (Optical Network Terminal), ubicats en els domicilis del usuari. 

A continuació es mostra una imatge on es pot veure d’una manera resumida l’estructura 
d’una xarxa PON: 
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Figura 5: Estructura xarxa PON 

 
 
Per acabar de parlar d’aquests tipus d’arquitectura de xarxes ho faré resumint les 
principals avantatges que ofereixen: 
 

-‐ Millor ample de banda per usuari. Actualment la tecnologia GPON pot oferir 
fins a 2,5Gbps per cada 64 clients. Ja s’està treballant en estàndards que 
augmentaran aquest ample de banda fins els 10Gbps. 

-‐ Millor cobertura. Des de les instal·lacions del operador és possible estendre una 
xarxa PON fins a una distància de 20Km. Recordo que amb tecnologies basades 
en DSL s’aconsegueixen com a màxim els 5,5 Km. 

-‐ Millor qualitat en el servei. Les xarxes PON son immunes a les pertorbacions 
d’origen electromagnètic. 

-‐ Estalvi de costos associats al desplegament. L’ús de fibra òptica suposa un 
estalvi respecte l’ús de coure. A més a més, la topologia arbre-branca de la xarxa 
de fibra, juntament al costat de l’ocupació de sistemes de transmissió monofibra, 
fa que es redueixi notablement els costos d’implementació.  

 
2.3 Estàndard ITU-T G984 GPON 

	  
La ITU8 presenta aquest estàndard com evolució a les xarxes ATM/APON/BPON i 
solució a la connexió d’usuaris residencials en xarxes FTTH basades en tecnologies 
PON. 
 
GPON9 és el protocol PON més estès en les xarxes FTTH d’Europa i els Estats Units. 
Va ser aprovat en 2003-2004 per la ITU-T sota les recomanacions G.984.1, G.984.2, 
G.984.3, G.984.4 i G.984.5. 
 
Defineix un canal descendent a 2.5 Gbps i un canal ascendent fins a 1.25 Gbps, amb 
una gestió eficient de la capacitat i política avançada de qualitat i servei10.  
Actualment, és l’estàndard que s’acostuma a utilitzar en els desplegaments de xarxa 
FTTH que es fan a Europa amb tecnologies PON i serà el que també escolliré per 
desenvolupar el present estudi. 
                                                
8 Unió Internacional de Telecomunicacions 
9 Xarxa Òptica Passiva amb capacitat de Gigabit 
10 Conegut com QoS: Quality of Service 
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2.4 Arquitectures de  la xarxa 
 
Bàsicament, existeixen tres arquitectures de referència per deplegar la planta exterior, a 
partir de les quals es generen variants i adaptacions d’aquestes. 
 
Les arquitectures de xarxa són: 

-‐ Home run o connexió directa 
-‐ Punt de convergència 
-‐ Splitters distribuïts 

 
2.4.1 Home run 
 
Aquests tipus d’arquitectures plantegen un desplegament amb continuïtat des de la 
capçalera de la xarxa fins a casa del abonat.  
 

 
Figura 6: Arquitectura Home Run 

 
Així, disposem d’un parell e fibres (o una en desplegament de solucions monofibra) des 
de la central fins l’abonat, en una arquitectura punt a punt. En aquesta arquitectura, els 
splitters o switchs se situen en la central, sent una solució compatible amb solucions 
punt a punt i amb solucions PON. 
 
Les avantatges d’aquesta arquitectura són la seva escalabilitat i flexibilitat, ja que 
ofereixen una granularitat màxima. En canvi, el seu principal inconvenient és el número 
de fibres necessàries en la planta exterior. 
 
Aquests tipus d’arquitectures s’utilitzen en casos on els usuaris estan molt pròxims a la 
central i en aquells casos on es combinen clients PON amb serveis punt a punt. Un 
exemple podria ser una zona industrial amb industries que tenen necessitats 
específiques de transmissió.  
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2.4.2 Arquitectura Punt de convergència 
 
Aquests tipus d’arquitectura plantegen la ubicació d’un espai en planta exterior on 
ubicar els splitters de manera centralitzada (per zones de cobertura). 
 

 
Figura 7: Arquitectura Punt de convergència. 

 
La arquitectura també coneguda com LCP (Local Convergence Point) redueix el 
número de fibres necessàries en el tram d’alimentació i en el LCP s’ubiquen els divisors 
òptics. Des d’aquí fins la casa del abonat es planteja una connexió punt a punt fins a 
cada abonat. 
 
Aquesta arquitectura pretén oferir flexibilitat juntament amb una optimització en el 
número de fibres en la planta exterior. El fet d’utilitzar un únic nivell de splitting també 
fa que les pèrdues en la xarxa siguin més reduïdes.  
 
Aquesta arquitectura és típica en zones denses on es poden habilitar espais on ubicar els 
repartidors on s’han de realitzar les interconnexions. 
 
2.4.3 Splitting distribuit 
 
Aquests tipus d’arquitectura planteja el desplegament amb dos nivells de splitting, el 
primer en LCP i el segon pròxim al usuari. 
 
És una arquitectura que minimitza el número de fibres necessàries en la planta exterior i 
per tant, planteja costos de desplegament inicials mínims. 
 
No obstant això, és una arquitectura poc flexible i que, sinó es dissenya de manera 
correcta, pot causar infrautilització de la xarxa. D’aquesta manera, si tenim un nivell de 
splitting gran en zones on tenim pocs abonats, necessitarem activar més arbres PON en 
la central, tenint pocs abonats connectats a la nostra xarxa.  
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Figura. Arquitectura de splitters distribuidos 

Por este motivo, esta arquitectura debe diseñarse concienzudamente para evitar 
ineficiencias. 

Esta arquitectura es típica de zonas poco densas, donde los usuarios están dispersos y por 
tanto, debemos optimizar el despliegue de planta exterior para reducir los costes de la red. 

3.5. Criterios prácticos de despliegue 

Una vez vistos los diferentes tipos de despliegue y las arquitecturas de red de planta 
exterior, pasamos a describir y definir los criterios de despliegue de nuestra red. 

Los criterios de despliegue nos permiten generalizar los diferentes casos con los que nos 
encontraremos a la hora de realizar el proyecto y disponer de una guía que nos permita 
dimensionar los cables y elementos de red de manera óptima. 

Así, los criterios de despliegue nos deben definir, en cada caso: 

x Tamaño y especificación de los cables a utilizar 
x Tamaño de cajas a emplear 
x Criterios de ubicación de las cajas y cables 

Adicionalmente, hemos de tener en cuenta que las redes de alimentación y de distribución, 
típicamente se diseñan de manera diferente, sobretodo en grandes despliegues. 

3.5.1 Diseño del tramo de alimentación 

El diseño de la red de alimentación para grandes despliegues se realiza típicamente a partir 
de la información de geomarketing. 

network. A PON will have less optical reach than a P2P network, which does not use splitters. 
Typically a PON is capable of reaching subscribers 20km from the original transmitter, which will 
cover 98% of the population. A PON is characterized by the use of no electronics in the field and 
is supported by a set of mature standards and is the most widely deployed FTTH architecture in 
the US. Figure 3 illustrates the multiple configurations of a PON. The individual components of a 
PON will be discussed in more detail in the OSP section of this tutorial. 
 
Carriers deploying PON have additional architectural choices to sort through. Notably this is 

 centralized split provides for a  “central” location for all the PON splitters; typically located in a 

s

 distributed/cascaded split configuration results in pushing splitters deeper into the network (see 

deciding between a centralized splitter versus a distributed/cascading splitter arrangement. Both 
are deployed for different reasons depending on the tradeoffs of their specific characteristics. 
 
A
passive, field rated cabinet (see Figure 4 for example). Carriers looking to maximize port 
efficiency in the CO/HE and use of 1x32 splitters in order to maximize the shared capacity of the 
fiber plant will be drawn to a central split configuration. This results in minimizing the number of 

transmitters used in the 
CO/HE and optical 
splitters and fiber in the 
field. Centralized split 
architecture also provides 
for a better overall loss 
measurement for the PON 
thereby increasing 
network reliability. A single 
1x32 splitter has less loss 
than 1x2 and 1x16 or 1x4 
and 1x8 cascaded splitters 
or any combination of 
1x16, 1x8, 1x4 and 1x2 
splitters in the network. 
 is directly proportional to 

increased reliability of the network via the reduction in points of failure. In addition, centralized 
split has been shown to minimize capital expenditure of splitters initially in the network, facilitating 
a “pay-as-you-grow”  approach due to the higher splitter output port efficiency at low to medium 
take rates. Centralized split also provides for simplification of network troubleshooting and fault 
location that directly translate into labor savings.  
 

Figure  4  –  Centralized Split 

This improves optical reach and the reduction of optical component

A
Figure 5 for an example). 
As the splitters are not 
centralized the 
requirement for field 
cabinets is reduced or 
removed as splitters are 
commonly incorporated 
into modified enclosures 
or even back in the 
CO/HE. The sharing of a 
CO/HE transmitter among 
32 users is still achieved 
through the distribution of 
multiple splitters along the 
optical path. For example 
a 1x4 followed by a 1x8, 
amongst 32 users.  The deep positioning of splitters can result in the “stranding” of splitter assets 
as the carrier awaits new subscribers on the network or take-rates are low. Network testing and 

Figure  5  –  Distributed Split 

at different locations in the network, results in bandwidth sharing 

 
Figura 8: Arquitectura Splitting distribuit 

 
Per aquest motiu, aquesta arquitectura ha de dissenyar-se d’una manera acurada per tal 
d’evitar ineficiències.  
 
Aquesta arquitectura és típica en zones denses, on els usuaris estan dispersos i per tant, 
hem d’optimitzar el desplegament de la planta exterior per reduir els costos de la xarxa. 
 
2.5  Xarxes 4G (LTE) 
 
Una part del projecte del  desplegament de l’operador de banda ampla a la població de 
Cadaqués, també vindrà donat per un desplegament d’una xarxa sense fils per tal de 
proporcionar cobertura d’Internet a alta velocitat, la qual es centrarà en la instal·lació 
d’una estació base en un punt estratègic de la població, així com en la realització dels 
tràmits necessaris per a la posada en funcionament de la xarxa. 
 
La instal·lació de l’estació base, conjuntament amb el desplegament de la xarxa fixa, 
permetran connectar-se a internet a la població resident al voltant del Casc Antic i, 
alhora, interconnectar els diferents equipaments municipals. 
Els principals objectius que dur a terme aquest desplegament són: 
 

• Fer front a la fractura digital que existeix al  voltant del Casc Antic 
• Afavorir la connectivitat i l’accés a Internet de la població disseminada 

La tecnologia utilitzada per tal de dur a terme aquest desplegament serà l’anomenada 
“LTE (Long Term Evolution)”, sovint etiquetada com a 4G amb fins de 
comercialització. Aquesta es basa en un nou estàndard de la norma 3GPP (3rd 
Generation Partnership project). Les principals motivacions per fer ús de LTE són: 
 

• La necessitat d’assegurar la continuïtat de la competitivitat del sistema 3G per al 
futur. 

• La demanda del usuari per l’obtenció de majors velocitats de dades i qualitat en 
el servei. 
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• La demanda continua de reducció de costos d’implementació (CAPEX i OPEX). 
• Baixa complexitat 

Seguidament mostraré una imatge on es pot veure l’evolució que ha sofert els diferents 
estàndards utilitzats fins a dia d’avui. 
 

 
Figura 9: Solucions de la xarxa des de GSM a LTE. 

 
 
En funció de la regulació espectral de cada zona, el rang de freqüències de 
radiofreqüència varia d’un país a un altre. 
 
El funcionament de LTE a Europa està previst que ho faci en les freqüències 800 (a 
partir de 2014), 1800 i 2600 MHz. D’aquestes tres freqüències, la de 800 MHz té un 
millor abast i cobertura, inclús dintre dels edificis. La de 1800Mhz avui en dia està molt 
saturada i el seu rendiment no seria bo, i la de 2.600MHz està lliure i no existeixen 
problemes de saturació, és a dir, és molt probable que sigui la primera banda que es faci 
ús. Com a contrapartida podem dir que ofereix una cobertura dolenta i el seu abast no es 
gaire bo. 
 
Al nostre país, addicionalment, existeix la banda llicenciada de 3,5GHz, la qual 
s’utilitza per oferir connectivitat ràdio fixa. Aquesta serà la banda freqüencial que 
utilitzarem pel nostre desplegament. 
 
 En el funcionament de la tecnologia LTE podem diferenciar entre el seu funcionament 
en el canal de baixada de dades i en el de pujada. 
En el canal de baixada s’utilitza una modulació OFDMA (Accés Múltiple per Divisió 
de Freqüència Ortogonal ) on les subportadores es modulen amb un rang de símbols 
QPSK, 16 QAM o 64 QAM,  grans amples de banda (fins a 20 MHz) i una 
multiplexació espacial de baixada (fins 4x4), és adir, idoni per a implementacions 
MIMO (múltiple entrada, múltiple sortida). 
 
 En el canal de pujada utilitza una divisió de portadora simple d’accés múltiple (SC-
FDMA) per tal de simplificar el disseny reduir el consum energètic.  
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Seguidament mostro una imatge dels dos funcionament: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10:Comportament de la modulació en un sistema QPSK. 
 
El primer gràfic mostra una seqüència de vuit símbols QPSK amb un exemple amb 
quatre subportadores. En OFDMA, els quatre símbols s’agafen en paral·lel, cadascun 
d’ells modulant la seva pròpia subportadora en la fase QPSK apropiada. Després de 
cada període de símbol OFDMA, es deixa un temps amb la finalitat de que no hi hagin 
solapaments abans del següent període de símbol.  
 
El segon gràfic, cada símbol es transmet de manera seqüencial. D’aquesta manera, els 
quatre símbols es transmeten en el mateix període de temps. El rang de símbols més alt 
requereix de quatre vegades més de d’ample de banda del espectre. Com he comentat 
anteriorment es deixa un temps entre aquests quatre símbols enviats per tal d’evitar 
solapaments.  
 
Referent a la xarxa d’accés del LTE aquesta es basa en una xarxa d’estacions base, 
evolució de NodeB (eNB) generant una arquitectura plana. Cal dir que no hi ha cap 
controlador intel·ligent centralitzat, les eNBs normalment estan interconnectades 
mitjançant interfícies X2 i la xarxa central mitjançant una interfície S1. El motiu pel 
qual LTE es decanta per una distribució intel·ligent entre les diferents estacions base és 
per accelerar l’establiment de la connexió i poder així reduir el temps requerit per fer 
transferències, ja que aquest és essencial per als serveis en temps real. 
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Figura 11: Accés al medi mitjançant LTE. 

 
 
Cal dir que hi ha una millora d’aquesta tecnologia anomenada LTE Advanced, per 
molts anomenada 4G, amb l’objectiu d’obtenir un millor ample de banda. Aquesta 
inclou les següents característiques: 
 

• Augment en la velocitat de dades poen arribar a obtenir 3 Gbps de baixada i 1.5 
Gbps de pujada. 

• Millor eficiència espectral. 
• Augment del nombre d’usuaris actiu simultàniament. 
• Millora en els rendiments en punts crítics de les cel·les “cell edges”.  

Amb això, el que es pretén es, tot i oferir una capacitat inferior en la xarxa ràdio que en 
la xarxa de fibra òptica, poder oferir serveis diferenciadors respecte l’oferta actual al 
municipi. 
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3. Estudi del municipi 
 

3.1 Demografia 
 
Com ja s’ha comentat anteriorment, el desplegament es dura a terme a la població de 
Cadaqués, municipi que pertany al Alt Empordà, Girona.  
 

 
Figura 12: Plànol de Cadaqués 

 
El total de població que hi ha es de 2.938 habitants11 amb una superfície de 26,4 km2 . 
La mitjana d’edat que hi trobem ronda les edats d’entre 15 i 64 anys. Al tractar-se d’un 
servei de noves tecnologies, estarem principalment enfocats als usuaris de la franja 
esmentada anteriorment.  És per aquest motiu que els serveis que seran oferts, telèfon, 
TV, Internet (Triple Play) i 4G es dimensionarà per donar servei als habitants 
compresos en aquesta franja d’edats. 
 
Respecte als habitatges, que son els nostres usuaris, veiem que Cadaqués compte amb 
un total de 3.475 habitatges, dividits en dos grups; principals, compost per un total de 
1.131 i secundaris, compost per 2.131. El nostre projecte es basarà en abastir el nucli, és 
a dir, el cas antic el qual conté aproximadament 1.500 habitatges. 
 
El dimensionament d’aquesta xarxa serà el de migrar els actuals serveis ofert per cable, 
en el cas antic de Cadaqués, a una xarxa completament òptica  i cobrir les zones 
disseminades amb tecnologies ràdio utilitzant tecnologies LTE. 
 
La següent figura mostra una visió general de la zona a donar cobertura mitjançant fibra 
òptica. Com hem dit amb anterioritat es basa en el cas antic de Cadaqués.  
 

 

                                                
11 Totes aquestes dades han estat extretes directament del IDESCAT (Institut estadístic de Catalunya). 
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Figura 13: Cobertura residencial FTTH 

 
 
3.2 Solució escollida 
 
A partir del coneixement en profunditat del escenari on s’efectuarà el desplegament, es 
decideix que l’arquitectura a seguir serà la de splitting distribuït12 amb dos nivells 1/8, 
és a dir, a partir d’una fibra es donarà servei a 64 clients. 
 

 Curso Online sobre Proyectos de Despliegue Redes de Fibra Óptica 
UD4. Geomarketing y criterios de red 
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Figura. Arquitectura de splitters distribuidos 

Por este motivo, esta arquitectura debe diseñarse concienzudamente para evitar 
ineficiencias. 

Esta arquitectura es típica de zonas poco densas, donde los usuarios están dispersos y por 
tanto, debemos optimizar el despliegue de planta exterior para reducir los costes de la red. 

3.5. Criterios prácticos de despliegue 

Una vez vistos los diferentes tipos de despliegue y las arquitecturas de red de planta 
exterior, pasamos a describir y definir los criterios de despliegue de nuestra red. 

Los criterios de despliegue nos permiten generalizar los diferentes casos con los que nos 
encontraremos a la hora de realizar el proyecto y disponer de una guía que nos permita 
dimensionar los cables y elementos de red de manera óptima. 

Así, los criterios de despliegue nos deben definir, en cada caso: 

x Tamaño y especificación de los cables a utilizar 
x Tamaño de cajas a emplear 
x Criterios de ubicación de las cajas y cables 

Adicionalmente, hemos de tener en cuenta que las redes de alimentación y de distribución, 
típicamente se diseñan de manera diferente, sobretodo en grandes despliegues. 

3.5.1 Diseño del tramo de alimentación 

El diseño de la red de alimentación para grandes despliegues se realiza típicamente a partir 
de la información de geomarketing. 

network. A PON will have less optical reach than a P2P network, which does not use splitters. 
Typically a PON is capable of reaching subscribers 20km from the original transmitter, which will 
cover 98% of the population. A PON is characterized by the use of no electronics in the field and 
is supported by a set of mature standards and is the most widely deployed FTTH architecture in 
the US. Figure 3 illustrates the multiple configurations of a PON. The individual components of a 
PON will be discussed in more detail in the OSP section of this tutorial. 
 
Carriers deploying PON have additional architectural choices to sort through. Notably this is 

 centralized split provides for a  “central” location for all the PON splitters; typically located in a 

s

 distributed/cascaded split configuration results in pushing splitters deeper into the network (see 

deciding between a centralized splitter versus a distributed/cascading splitter arrangement. Both 
are deployed for different reasons depending on the tradeoffs of their specific characteristics. 
 
A
passive, field rated cabinet (see Figure 4 for example). Carriers looking to maximize port 
efficiency in the CO/HE and use of 1x32 splitters in order to maximize the shared capacity of the 
fiber plant will be drawn to a central split configuration. This results in minimizing the number of 

transmitters used in the 
CO/HE and optical 
splitters and fiber in the 
field. Centralized split 
architecture also provides 
for a better overall loss 
measurement for the PON 
thereby increasing 
network reliability. A single 
1x32 splitter has less loss 
than 1x2 and 1x16 or 1x4 
and 1x8 cascaded splitters 
or any combination of 
1x16, 1x8, 1x4 and 1x2 
splitters in the network. 
 is directly proportional to 

increased reliability of the network via the reduction in points of failure. In addition, centralized 
split has been shown to minimize capital expenditure of splitters initially in the network, facilitating 
a “pay-as-you-grow”  approach due to the higher splitter output port efficiency at low to medium 
take rates. Centralized split also provides for simplification of network troubleshooting and fault 
location that directly translate into labor savings.  
 

Figure  4  –  Centralized Split 

This improves optical reach and the reduction of optical component

A
Figure 5 for an example). 
As the splitters are not 
centralized the 
requirement for field 
cabinets is reduced or 
removed as splitters are 
commonly incorporated 
into modified enclosures 
or even back in the 
CO/HE. The sharing of a 
CO/HE transmitter among 
32 users is still achieved 
through the distribution of 
multiple splitters along the 
optical path. For example 
a 1x4 followed by a 1x8, 
amongst 32 users.  The deep positioning of splitters can result in the “stranding” of splitter assets 
as the carrier awaits new subscribers on the network or take-rates are low. Network testing and 

Figure  5  –  Distributed Split 

at different locations in the network, results in bandwidth sharing 

 
Figura 14: Arquitectura Splitting distribuït. 

 
Per tal d’escollir el recorregut de la fibra que serà mitjançant esteses aèries,  es podrà 
veure amb més detall en l’apartat de disseny de la pantà exterior, s’han considerat tres 
aspectes claus per prendre aquesta decisió:  
 

                                                
12 Aquest tipus d’arquitectura està explicat en l’apartat de tecnologies Next Generation Network 
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-‐ La primera ha estat els habitatges pel qual està compost el casc antic. Tots els 
edificis són vells i això comporta que no tinguin instal·lacions d’ICT modernes, 
és a dir, dins dels habitatges no es disposen d’armaris per poder fer una 
distribució interna. 
 

-‐ La segona implica que l’estat dels carrer impedeix l’aixecament d’aquest per tal 
de poder fer rases. A més a més, optar per aquest tipus de solució suposa un 
augment important en la inversió.  

 
-‐ Al existir per la població un cablejat existent, de coure, aquest ens podrà facilitar 

temps per saber la distribució que haurà de seguir la fibra òptica ja que podria 
seguir el camí de les esteses que hi han fins al moment. 

 
D’aquesta manera, s’aprofitarà la infraestructura existent del cablejat que hi ha 
actualment pels carrers de Cadaqués per saber el recorregut que podrà seguir la fibra 
òptica.  
 
A continuació, es mostra una imatge d’exemple d’una zona determinada on es pot veure 
una part del recorregut que segueix actualment la infraestructura de la xarxa de CATV 
de Cadaqués.  
 

 
Figura 15: Actual recorregut de la infraestructura de coure existent 
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4. COMPARATIVA XARXA FTTH RESPECTE UNA XARXA HFC 
 
En aquest apartat s’analitzarà el cost que implicaria la realització d’una xarxa nova de 
FTTH o bé, l’actualització de l’actual xarxa de CATV existent a una xarxa HFC per 
oferir Internet i telefonia, amb la continuïtat del servei de televisió.  
 
Seguidament es resumeix en dos apartats les principals característiques de cada xarxa  i 
el seu cost estimat d’implementació. Els dos apartats que es tindran en compte en el cost 
seran; els de cost d’instal·lació de la xarxa, i el cost d’alta de la xarxa. 
 
Es compararan dues solucions, la solució GPON, la qual és la més utilitzada en Europa i 
els Estats units, i de normativa més recent. Amb una xarxa HFC que suporta 
Eurodocsis13 2.0 compatible amb Eurodocsis 3.0 on podem destacar que les condicions 
de 3.0 son més restrictives que en la 2.0. 
 
 
4.1 Xarxa FTTH amb tecnologia GPON 
 
Com ja s’ha comentat anteriorment, el l’apartat de Tecnologies Next Generation 
Network, una xarxa FTTH consisteix en fer arribar una fibra òptica a cada vivenda, 
aquesta xarxa òptica és basa en una xarxa passiva, és a dir, no necessita d’alimentació 
elèctrica  per tant es disminueix el cost d’alimentació d’equips actius, i desapareixen 
totes les possibles averies que els hi poguessin sorgir a aquests equips, el qual comporta 
el 98% de les incidències en aquest tipus de xarxes.  
 
De les distintes tecnologies de capçalera per oferir serveis en aquests tipus de xarxes 
(BEPON, EPON, GPON), l’escollida ha sigut GPON per les grans avantatges que 
presenta. Seguidament nombro les principals avantatges: 
 

-‐ Gran ample de banda fins l’usuari 
-‐ Millor rendiment del ample de banda 
-‐ Major abast de distància 
-‐ Major números d’usuari 

 
-‐ Des del punt de vista del usuari, s’instal·la una ONU (Optical Network Unit), 

element actiu, que controla els serveis que es donen a cada usuari. La ONU 
escollida té les següents sortides:4 sortides d’1Gb 

-‐ 2 sortides de telefonia 
-‐ 1 sortida RF (70-77 DBmicrovols per 48 canals) 

 
 
 
 

                                                
13 Permet afegir transferències de dades d’alta velocitat en un sistema de televisió por cable. 
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Estimació de cost 

Taula 2: Pressupost desplegament xarxa FTTH 

 
S’estima que el temps d’execució seria d’uns 4 mesos. 
El cost d’una instal·lació estàndard en un vivenda: 
 
CABLE MONOFIBRA 50 m 1 CONNECTOR SC/APC 19,21 
   
PIGTALL 2M  2,63 
   
ONT-4021 90,00 
   
FUSIONS 6,00 
  
Ma d’obra 50 

Total 167,84 € 
IVA:  NO INCLÒS  

Taula 3: Pressupost instal·lació usuari en xarxa FTTH. 

 

     CONCEPTE   P. UNITARI   P. TOTAL 

  RESUM DE COSTOS 

               
               

           
               

   CAPÇALERA DE LA XARXA   51.000     
               

   DESPLEGAMENT FTTH   63.000,00     
               
              
               
              

               
               
               
                

    TOTAL ............................................................................   114.000,00 € 
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4.2 Xarxa HFC amb tecnologia EURODOCSIS 2.0 
 
La xarxa HFC consisteix en una xarxa troncal de fibra òptica que uneix la capçalera 
amb els NOEs (Node Opto-Elèctric) i a partir d’aquests, els elements de la xarxa CATV 
amb cable coaxial clàssic, és a dir, es substitueix part del cable troncal amb fibra per 
millorar les prestacions.  
 
De les distintes tecnologies per oferir el servei d’Internet i telefonia, s’ha escollit 
Eurodocsis 2.0. Aquesta tecnologia a demostrat ser la més fiable a l’hora d’adaptar les 
xarxes. A més a més, aquesta tecnologia respecte a Eurodocsis 3.0 té l’avantatge de que 
aquesta última necessitaria una adaptació de la xarxa major que l’estudiada. Comentar 
que en la següent estimació de costos s’ha calculat una capçalera compatible a 3.0 amb 
la finalitat de poder evolucionar la xarxa sense tenir uns costos excessius en el futur.  
 

TAULA DE CARACTERÍSTIQUES 
Ample de banda capçalera usuari 50 Mbps 
Ample de banda usuari capçalera 32 Mbps 

Canal de vídeo 80-862 Mhz - ocupat 

Capçalera 
Segons ample de banda 

400 us 3M/1M 
250 us 10M/6M 

Xarxa No gestionable 
Adaptable a 3.0 2400 Mbps/240 Mbps 

Taula 4: Característiques ofertes per Eurodocsis. 

 
El número d’usuaris màxims i velocitats és teòric ja que es molt sensible a la qualitat 
del senyal. 
 
En el punt d’usuari s’instal·la un cable-mòdem, element actiu, que controla els serveis 
exclusivament d’Internet i telefonia que s’ofereix per a cada client. 
 
Les principals característiques son les següents: 

-‐ 2 sortides 50 Mbps 
-‐ 2 sortides de telefonia 

 
 4.2.1 Adaptacions necessàries a la xarxa CATV per complir amb 
Aurodocsis 2.0 
 
La xarxa existent, CATV que segueix les normes de l’època de construcció, és basa en 
una xarxa tipus arbre que només ofereix servei de transmissió de televisió fins l’usuari. 
A continuació es detallen cada una de les parts composta per aquesta xarxa: 
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-‐ Capçalera 
 
En la capçalera s’instal·laran els CMTS Eurodocsis 2.0 amb possible actualització als 
3.0, com s’ha comentat anteriorment, els quals ens adaptaran els serveis de dades i 
telefonia que ens arribin del exterior a la xarxa HFC de Cadaqués. On aquesta senyal 
s’haurà d’ajuntar amb la senyal de TV existent. 
 
A més a més, haurem d’instal·lar tota l’electrònica de transformació del senyal de radio 
freqüència a òptica, com són els emissors òptics de potència, receptors òptics i passius 
òptics. 
 
També s’haurà de tenir en compte la instal·lació de tot el sistema de tractament del 
senyal de retorn. 
 

-‐ Troncal de fibra òptica 
 

En les xarxes HFC mitjançant Eurodocsis 2.0 el servei ofert està limitat per la distància 
degut a la xarxa coaxial. El servei haurà d’estar ofert mitjançant dos amplificadors en 
cascada seguits del NOE a una distància de 600 metres entre ells depenent del tipus de 
cable i elements passius.  Per la versió 3.0 es limita a la distància que pot oferir un NOE 
ja que la distància màxima serà de 250 metres també depenent del tipus de cable i 
elements passius escollits.  
 

-‐ Desplegament coaxial 
 
A partir dels NOEs haurem d’adaptar la xarxa coaxial per complir amb les 
especificacions per oferir els serveis mitjançant Eurodocsis 2.0. 
 
Amb la normativa actual la xarxa troncal només s’interconnecten elements actius i no 
ho fan d’una manera directa amb la xarxa de distribució del senyal cap als usuaris. En la 
xarxa de la població, existeixen elements passius que connecten directament amb la 
toma del usuari amb la xarxa troncal sense necessitat de que hi hagi una transició a la 
xarxa de distribució, per aquest motiu, els punts d’unió d’aquests elements hauran de 
ser rectificats.   
 
També comptem amb que la majoria d’amplificadors no suporten la via  de retorn, o 
només suporten el retorn de 5-30 MHz, amb lo qual s’haurien de canviar tots per tal de 
complir amb la nova normativa actual con la via de retorn sigui com a mínim de 5-60 
MHz. Comentar que existeixen amplificadors instal·lats que compleixen amb aquest 
requisit. 
 
En la xarxa de distribució al usuari la majoria de trams s’hauran d’adaptar  a les noves 
condicions tècniques per oferir els serveis d’Internet i telefonia, a més a més,  en els 
elements passius de distribució al usuari s’hauran d’instal·lar càrregues terminals 



 

 27 

d’adaptació en els sortides que no s’utilitzin. En canvi, en aquelles sortides utilitzades 
per oferir els serveis de televisió s’hauran d’instal·lar filtres de tall per tal de no 
s’introdueixi soroll en la xarxa.  
 
Per un futur desplegament mitjançant Eurodocsis 3.0 cal dir que no existeixen 
amplificadors, únicament existeixen NOEs, és a dir, la xarxa coaxial seria la xarxa de 
distribució fins a l’usuari. 
 
4.2.2 Escomesa d’usuari per serveis de dades 
 
Referent als usuaris de serveis amb telefonia i internet. Tractem l’escomesa d’usuari 
com una de les parts més importants  de la xarxa. La seva instal·lació és critica ja que si 
no es fa d’una manera correcta l’usuari no rebrà els serveis d’Internet i telefonia 
correctament.  
 
En totes les operadores es limita la longitud del cable d’abonat a una distància màxima 
de 40 metres en cable d’escomesa. Cal dir que si es tracta d’un cable amb millor 
qualitat, aquesta distància pot augmentar però el preu també ho fa d’una manera 
exponencial. 
 
Un cop arribat a la vivenda haurem d’instal·lar un divisor de extracció del senyal de TV 
per una de les seves sortides, i en l’altre sortida tindrem els serveis de dades. La sortida 
de TV es connecta a la xarxa de TV de la vivenda i la sortida de dades es connectarà al 
Cable mòdem, d’aquest element es connectarà d’una banda la xarxa WiFi o el ordinador 
per una de les seves sortides Ethernet, i el telèfon en una de les seves sortides de 
telefonia RJ15. 
 
4.2.3 Alimentació de la xarxa 
 
Com que en les xarxes HFC es donen serveis d’Internet i telefonia, haurem de complir 
la normativa d’almenys la xarxa haurà d’estar activa 4 hores quan hi hagi alguna 
caiguda d’alimentació elèctrica.  
 
També al comptar aquests tipus de xarxes amb elements actius (NOEs, amplificadors, 
Capçelera) haurem d’instal·lar a la capçalera un SAI i un grup electrogen, i en les fonts 
d’alimentació distribuïdes per la població s’hauran d’instal·lar armaris amb SAIs i 
bateries per complir aquests requisits. 
 
4.2.4 Manteniment de la xarxa HFC 
 
Com que es tracta d’una xarxa amb elements actius, ha d’existir un manteniment 
preventiu de dos cops a l’any que consisteix en calibrar el senyal en tots els elements 
actius de la xarxa. 
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Calibrat del senyal en tota la capçalera tant en la part de TV com en la de dades, en els 
diferents NOEs i amplificadors. 
 
Com que els elements actius són molt sensibles als canvis meteorològics haurà d’existir 
un manteniment d’actuació per la variació dels paràmetres en la xarxa. 
 
 

 
 
S’estima que el temps d’execució seria també d’uns 4 mesos. 
 
El cost d’una instal·lació estàndard en un vivenda: 
 
Cable mòdem amb telefonia 50 

  
repartidor filtre supressor  14 
cable 50 
connectors 5 
ma d’obra 50 

total 169 € 
IVA:  NO INCLÒS  

Taula 6: Pressupost instal·lació usuari en xarxa HFC. 

 
 
 
 

      CONCEPTE   P. UNITARI   P. TOTAL 

  RESUM DE COSTOS 

                
               

   EQUIPS XARXA ÒPTICS   42.425,00     
              

   CAPÇELERA DE DADES   25.301,40      
               
   LÍNIA PRIMÀRIA   12.878,50     

               
   LÍNEA SECUNDÀRIA   10.302,50     
               

     EQUIPS D’ALIMENTACIÓ   16.500,00     
               
              

               
               
               
                

    TOTAL ............................................................................   107.407,4 € 

   Taula 5: Pressupost desplegament xarxa HFC.     
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4.3 Comparativa 
 
Un cop realitzat la comparativa a nivell de preu de les dues solucions que podien dur-se 
a terme. S’arriba a la conclusió que fer un desplegament únicament amb fibra òptica és 
més costos, exactament podem veure que són 6592,48 € de més.  
 
Aquesta diferencia de cost d’aquesta opció es compensa amb escreix amb les capacitats 
superiors que ofereix la nova infraestructura i la molt millor rentabilització de la 
inversió realitzada, ja que aquesta nova xarxa garanteix l’escalabilitat a nivell de 
serveis, aplicacions i clients pels propers 20 anys. 
 
A continuació es mostra una taula comparativa de les dues solucions proposades. 
 
CARACTERISTIQUES GPON FTTH HFC EURODOCSIS 2.0 

RF 80-860 Mhz 
(Sortida constant per 

usuari) 

80-860 menys utilitzada. 
(Sortida variable per 

usuari) 
Ample de banda màxim 

(Capçalera - Usuari) 
2.5 Gbps 50 Mbps 

Ample de banda màxim 
(Usuari  - Capçalera) 

1.25 Gbps 32 Mbps 

Eficiència del ample de 
banda 

512 
2.5 Gbps 

64 
50 Mbps 

Gestionable (nº màxim 
d’usuaris a 3 Mbps) 

90% 80% segons l’estat de la 
xarxa 

Ampliable 10 Gbps 400 Mbps/240 Mbps 
Alimentació NO (xarxa passiva) SI (xarxa activa) 
Cost estimat 114.000 € 108.000 € 

Cost d’alta estimat 168 € 169 € 
Manteniment 6.000 € 9.000 € 

Taula 7: Comparació característiques xarxa FTTH respecte una xarxa HFC. 
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5. XARXA RÀDIO COMPLEMENTARIA 
 
Amb la finalitat de poder oferir els serveis avançats de vídeo, telefonia i Internet a les 
zones disseminades. A la capçalera serà afegida una antena per oferir els serveis 
mitjançant un radio enllaç punt a multi punt situat al puig Pení. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16:Localització puig Pení 

 
Prèviament, com s’ha comentat anteriorment, a la capçalera es realitzarà la instal·lació 
d’una antena que mitjançant un radio enllaç punt a punt comunicarà la xarxa troncal 
amb la xarxa sense fils.   
A continuació es mostra una imatge on es pot veure on està instal·lada aquesta antena, 
al terrat de la capçalera, senyalitzat amb un punt vermell.  
 

 
Figura 17 : Es mostra el punt on està situada l’antena a la capçalera. 
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Aquesta antena apuntarà cap a l’estació base, situada en un punt alt de Cadaqués. 
Exactament aquesta estació es troba justament al costat de la base militar que es troba 
sobre el cim del puig Pení. 
 
A l’hora de realitzar aquesta connexió i així poder garantir la qualitat en el servei, son 
varies les consideracions que s’han de tenir en compte.  

§ Definir el punts final de connexió finals. 
§ Definir una òptima localització de les antenes. 
§ Establir els requisits d’ample de banda. 
§ Seleccionar la freqüència permesa per poder transmetre.    

  
5.1 Segmentació de cobertura 
 
A continuació es mostra gràficament la part a donar servei mitjançant la xarxa sense fils 
complementària. 
 

 
Figura 18: Zona de cobertura mitjançant radioenllaç. 

 
5.2 Serveis d’accés mitjançant radioenllaç 
 
La comunicació entre la estació base i les diferents antenes dels usuaris, és realitzarà 
mitjançant una topologia Punt a multipunt. La qual es compon d’una estació base on 
s’interconnecten diverses estacions de subscriptors, possibles clients, proporcionant-li 
accés. La comunicació únicament s’estableix entre la estació base i les estacions de 
subscriptor. 
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Figura 19: Topologia punt multipunt 

 
La connexió amb  l’usuari es realitza com es mostra en la següent imatge: 
 

 
Figura 20: Mostra l’esquema de comunicació PmP 

 
A través de l’estació base mitjançant via ràdio, la senyal es enviada fins a les diferents 
antenes això dependrà del número d’usuaris. Com s’ha dit anteriorment, aquesta 
comunicació es punt a multipunt, ja que des de l’estació base es transmetrà fins les 
diferents antenes possibles.   
 
El senyal rebut per l’antena del usuari es immediatament enviat al IDU el qual l’envia 
directament al router del client perquè aquest ja pugui oferir els serveis.  
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6. CRITERIS DE DISSENY 
 
 
L’estructura general de la xarxa de fibra òptica disposarà de la finalització de fibres 
òptiques a la sala CPD14 ubicada en la actual capçalera de la xarxa CATV de Cadaqués. 
El tipus d’arquitectura escollit per realitzar aquest desplegament ha sigut el de dos 
nivells de divisors 1/8, és a dir, una arquitectura del tipus splitting distribuït. 
 
Seguidament explicaré la distribució de la fibra per tal de donar servei al 100% dels 
nostres possibles clients, encara que el grau de penetració inicial serà aproximadament 
del 33%. 
 
La xarxa s’ha subdividit en diferents cables troncals que alimenten, com a màxim tres 
Nodes Primaris (NP) cadascun. Estaran units al CPD amb cable de 24 fibres òptiques, 
deixant dos tubs de 4 fibres òptiques a cada NP. Aquests nodes albergaran el primer 
nivell de divisió composat com a màxim de 8 divisors 1/8.  
 
Des de cada node primari (NP) sortiran tres cables diferents, els quals, cadascun d’ells, 
alimentaran a 6 Nodes Secundaris (NS), cada un dels quals podran efectuar l’alta de fins 
a 24 usuaris. Aquest nodes albergaran el segon nivell de divisió composat per, com a 
màxim 3 divisors de 1/8. D’inici, s’instal·larà un splitter 1:8 a cada NS. 
 
Per fer aquesta implementació, a cada node secundari es sagnarà un tub de 4 fibres 
òptiques,  la primera fibra estarà activa i alimentarà als primers clients, les següents 
dues fibres estan destinades per els clients restants  i la quarta  en reserva. Els diferents 
elements de la xarxa es poden resumir en: 

-‐ Centre d’operacions 
o Sala amb l’equipament actiu 
o Des d’aquest punt s’inicia la construcció de la xarxa de fibra òptica 

externa 
-‐ Xarxa d’alimentació 

o Amb inici des del Centre d’operacions de Cadaqués. 
o Interconnecta els diferents Nodes Primaris. 

S’ha projectat amb cables de 24 fibres òptiques. 
-‐ Nodes primaris 

o Encarregat de la distribució i recol·lecció del cablejat provinent dels 
Nodes Secundaris 

o Des de cada NP es distribueix 3 files independents amb sis Nodes 
Secundaris cadascuna. 
En aquest punt s’efectua el primer nivell de divisió 

-‐ Xarxa de distribució 
o Encarregat de la unió entre els 6 Nodes Secundaris i els Nodes primaris 

                                                
14 Centre de processament de dades. 
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o S’ha projectat amb cables de 24 fibres òptiques. 
-‐ Nodes secundaris 

o Node d’accés al usuari final 
o Des d’aquest node s’efectua la connexió cap al client final 

A continuació es mostren dos imatges corresponents als criteris de dissenys explicats 
anteriorment, i el de la distribució interna inicial de la xarxa. 
 
 
 
 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 21: Disseny planta interna per una penetració del 100%. 
 
Inicialment la xarxa disposarà de capacitat per donar l’accés al 30% de les vivendes 
incloses dintre la zona de cobertura. 
 
La distribució interna de la xarxa en el moment de la seva instal·lació disposarà de la 
següent infraestructura.  
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Figura 22: Disseny planta interna per la penetració inicial del 30%. 

	  
	  
6.1 Segmentació de la xarxa 
 
A partir del estudi realitzat sobre la població de Cadaqués es decideix cobrir la zona de 
cobertura mitjançant dos cables troncals15 amb els quals poder subministrar als clients 
dels serveis oferts.  
 

                                                
15 La distribució dels cables troncals es pot veure amb més detall en l’apartat criteris de disseny. 
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Seguidament explicaré els carrers per on he decidit que passarà la fibra òptica. Com ja 
he comentat anteriorment, Cadaqués es tracta d’una població amb una infraestructura 
antiga tant a nivell de carrers com d’edificació per tant el cablejat anirà per façana 
exceptuant d’uns edificis els quals disposen de noves instal·lacions ICT16 el que 
comporta que la distribució del cable es faci de manera interna per l’edifici.  
 
Primerament, he realitzat una divisió en zones de la població les quals venien definides 
geogràficament, amb la finalitat de poder fer una distribució més precisa i acurada. 
Aquesta divisió s’ha realitzat a partir d’un estudi exhaustiu pels carrers de Cadaqués per 
tal d’obtenir el número de possibles usuaris mitjançant el recompte de llars.  
 

 
Figura 23: Es mostra les tres zones a oferir servei mitjançant la fibra òptica. 

 

                                                
16 Infraestructures comunes de telecomunicacions. 
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A continuació mostro una taula amb el número de possibles clients de les diferents 
zones: 
 
 Clients 

    Referència 1 (vermell) 521 
Referència 2 (verd) 811 
Referència 3 (blau) 156 

TOTAL 1488 
Taula 8: Es mostra el nombre d’usuaris per cada zona 

 
Les zones 1 i 2 són les que tenen la majoria dels possibles clients sumant un total de 
130017. Aquestes zones fan referència bàsicament al nucli, casc antic, de Cadaqués, és a 
dir, aquí es troba la principal concentració de clients. Respecte a la zona 3, veiem que 
conté un número molt inferior i a diferència de les anteriors dues zones, aquesta està 
composta per una infraestructura més moderna. 
 
A partir de les dades anteriors per tal d’aprofitar el màxim la fibra òptica necessària, és 
a dir, desaprofitar el mínim possible i així poder optimitzar el pressupost és decideix el 
següent recorregut: 
 

-‐ El troncal 1, donarà servei als usuaris que es trobin dintre de les zones 2 i 3. I a 
més a més també oferirà servei a una petita part de la zona 1. 

-‐ El troncal 2, donarà servei a tots els usuaris que es trobin dintre de la zona 1. 
 
A continuació es mostra una imatge on es pot veure a partir de dos colors, els quals 
identifiquen els dos cables troncals utilitzats, les zones a les quals dona servei cadascun.  
 

 
Figura 24: Es mostra les zones que donaran cobertura els dos cables troncals. 

	  
                                                
17 Aquests valors es poden veure en el Excel que hi ha l’annexa on es mostra de forma detallada el 
número de clients de cada zona. 
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A aquesta solució s’ha arribat a partir del següent càlcul: 
 

-‐ Cada node d’accés podrà oferir servei a 24 usuaris. De cada node primari pengen 
tres tubs amb sis nodes d’accés cadascun. És a dir, cada branca oferirà servei a 
un total de 144 clients. I cada node primari a un total de 432 clients.18   

 
A partir d’aquest números, es fa una comparació amb el número de clients que conté 
cada zona per determinar el número de nodes secundaris i primaris que haurem 
d’instal·lar.  
 

Zona 1 
 
Com ja s’ha dit anteriorment, conté 521 possibles clients. A partir dels càlculs previs, 
amb un node primari i les seves 18 nodes d’accés, cobriríem a un total de 432 usuaris. 
La diferència per arribar als totals dels clients que són 89, vindrà proporcionat pel segon 
cable troncal que, a diferència d’aquest primer li sobraran fibres. 
 

 
Figura 25: Ubicació de nodes en la zona 1. 

 
Zona 2 i 3 

 
El total de possible clients entre aquestes zones és de 967. Com s’ha fet anteriorment, si 
fem el càlcul per determinar el número de nodes necessaris, en aquest cas s’observa que 
seran requerits un total de tres nodes primaris, i un total de 54 nodes d’accés per tal de 
poder abastir a 1296 clients. En aquest cas, es pot veure com sobren fibres les quals 
unes aniran destinades a cobrir aquells clients que queden a la zona 1, i la resta per a 
futurs clients que poguessin sorgir degut a noves edificacions, etc. 

                                                
18 Aquesta distribució es pot veure de manera gràfica en  l’apartat “Criteris de disseny”. 
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Figura 26: Ubicació de nodes en la zona 2 i 3. 
 
6.2 Criteris de desplegament del cable 
 
Com prèviament ja s’ha fet referència, Cadaqués consta amb unes infraestructures 
antigues que ha donat pas a que tota la instal·lació de connexió de la fibra amb el client 
hagi de ser per les façanes a excepció dels pocs edificis que consten amb ICT. No hi 
haurà cap tram per on la fibra vagi per terra, ja que l’excavació de rases és impossible. 
A partir d’aquí l’altre aspecte important a tenir en compte, és el de per on haurà d’anar 
la fibra pels carrers per tal de poder fer-la passar de carrer a carrer.  
 
Aquesta interconnexió entre carrers, degut a la infraestructura existent haurà de ser aeri. 
Estèticament no és la més bonica però es l’única manera possible de  fer-ho ja que com 
s’ha comentat anteriorment, no hi ha cap tram de la fibra la qual vagi per sota terra, per 
tal de fer-ho d’una manera més estètica de cara a la població. 
 
A continuació es mostra uns exemples on es pot veure aquesta interconnexió entre 
diferents carrers. 
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Figura 27: Es mostra varies interconnexions aèries. 

 

6.3 Criteris de col·locació dels nodes 
 
Com en el cas previ, per fer una correcta col·locació dels diferents nodes s’han tingut 
algunes consideracions amb l’objectiu de fer-ho amb una correcta distribució i així 
poder abastir el màxim de clients.  
 
La metodologia que s’ha seguit a vingut donada per la peculiaritat dels carrers de 
Cadaqués. Ja que trobem que aquests no segueixen cap tipus de regularitat, com podria 
ser el cas dels de Barcelona. Això comporta que la col·locació de les caixes en molts 
carrers tinguin una ubicació específica. A continuació s’expliquen els diferents criteris 
que s’han tingut en compte a l’hora de la col·locació: 
 

-‐ En els carrers grans, és a dir, els que tenen un grau alt d’usuaris, s’aniran 
col·locant tantes caixes com facin falta per tal d’arribar a tots els possibles 
usuaris. En aquests casos, cobrirem les voreres corresponents als números 
parells i imparells amb diferents caixes.  
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Figura 28: Es mostra col·locació caixes en carrers grans 

 
-‐ Els carrers el quals no tenen un alt grau de possibles usuaris, per tal de no 

desaprofitar caixes, és a dir, deixar fibres sense ús. S’ha decidit no col·locar una 
caixa per cada carrer d’aquest tipus, si no, la de ubicar-la en punts estratègics del 
carrer on pugui d’una servei a més d’un carrer a la vegada. A continuació es 
mostra en una imatge on es pot veure algun exemple. 
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Figura 29: Es mostra col·locació caixes en carrers petits. 

 
-‐ L’últim criteri que s’ha tingut en compte és, per els edificis que compten amb 

noves infraestructures ICT, on s’ha decidit dedicar una caixa que únicament 
oferirà servei a les seves respectives vivendes. A continuació es mostra un 
exemple d’aquest tipus.  
 

 
Figura 30: Es mostra col·locació caixes en edificis amb ICT. 
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6.4 Codificació d’elements 
 
Amb la finalitat de poder identificar els diferents components de la planta exterior de 
fibra òptica, es defineix una codificació única per cada component de la mateixa. 
 
6.4.1 Codificació de caixes d’empiulament 
 
La codificació de les caixes d’empiulament disposarà de la següent estructura: 
 

-‐ Xn1n2n3-TT 

On: 
-‐ X: nombre alfabètic que identifica el troncal. 
-‐ N1: nombre numèric que identifica el node principal de distribució. 
-‐ N2: nombre numèric que identifica el número de fila procedent del node de 

distribució. 
-‐  N3: nombre numèric que identifica el node d’accés final d’usuari. 
-‐ TT: identificador del tipus de node: 

o NP – pels nodes de distribució 
o NA – pels nodes d’accés 

6.4.2 Codificació del cablejat 
 
La codificació del cablejat vindrà lligada a la codificació del node en que finalitza el 
mateix, exceptuant el identificador del tipus. 

-‐ Xn1n2n3 

On: 
-‐ X: nombre alfabètic que identifica la troncal. 
-‐ N1: nombre numèric que identifica el node de distribució a on finalitza el cable. 
-‐ N2: nombre numèric que identifica el número de fila procedent del node de 

distribució al que finalitza el cable. 
-‐  N3: nombre numèric que identifica el node d’accés final d’usuari. 

 
A continuació es mostra un exemple de com seria la corresponent numeració 
codificació del primer node de distribució de la troncal A : 
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 Xarxes de L’Ebre Internet i Comunicacions S.L. 12 (90) 

 

������ Codificació del cablejat 
La codificació del cablejat vindrà lligada a la codificació del node en que finalitza el 

mateix, exceptuant el identificador del tipus.  

Per tant, la codificació del cablejat disposarà de la següent estructura: 

-� Xn1n2n3 
On: 

o� X: nombre alfabètic que identifica la troncal. 

o� N1: nombre numèric que identifica el node de distribució a on finalitza el 

cable. 

o� N2: nombre numèric que identifica el número de fila procedent del node de 

distribució al que finalitza el cable. 

o� N3: nombre numèric que identifica el node d’accés final d’usuari. 

 

Per exemple, la codificació del primer node de distribució corresponent a la troncal A 

disposaria de la següent numeració: 

 

 

Fig. 4. Exemple de codificació d’elements per la troncal A. 

������ Codificació de divisors 
La codificació dels divisors vindrà lligada a la codificació del node en que finalitza el 

mateix, afegint un identificador de divisor al final.  

Per tant, la codificació del divisor disposarà de la següent estructura: 

-� Xn1n2n3-DV#n4n5 
On: 

o� X: nombre alfabètic que identifica la troncal. 

o� N1: nombre numèric que identifica el node de distribució a on finalitza el 

cable. 

o� N2: nombre numèric que identifica el número de fila procedent del node de 

distribució al que finalitza el cable. 

o� N3: nombre numèric que identifica el node d’accés final d’usuari. 

o� n4n5: nombre numèric de dos dígits que identifica el divisor intern. 

 

 

	  
Figura 31: Exemple de codificació dels diferents nodes. 

	  
 
6.4.3 Codificació de divisors 
 
La codificació dels divisors vindrà lligada a la codificació del node en que finalitza el 
mateix, afegint un identificador de divisor final. 
Per tant, la codificació del divisor disposarà de la següent estructura: 
 

-‐ Xn1n2n3-DV#n4n5 

On: 
-‐ X: nombre alfabètic que identifica la troncal. 
-‐ N1: nombre numèric que identifica el node de distribució a on finalitza el cable. 
-‐ N2: nombre numèric que identifica el número de fila procedent del node de 

distribució al que finalitza el cable. 
-‐  N3: nombre numèric que identifica el node d’accés final d’usuari. 
-‐ n4n5: nombre numèric de dos dígits que identifica el divisor intern. 
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7. PLANOLS DE DETALL 
 
A continuació es mostren imatges on es pot veure la ubicació dels diferents nodes que 
ofereixen cobertura a algunes de les respectives zones. En el annexa es podrà veure amb 
molt més detall la distribució seguida per cada una de les zones. 
 

 
Figura 32: Distribució nodes d’una part de la zona 1. 

 
La següent imatge mostra la part corresponent a la zona 1 a la qual li arriba el servei 
mitjançant el segon troncal. 
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Figura 33: Distribució nodes troncal 2. 

 
L’última imatge mostra la distribució seguida a la zona 3: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 34: Distribució nodes zona 3. 
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8. PRESSUPOST 
 
En aquest capítol es realitza una valoració del equipament actiu i passiu que conforma 
la totalitat de la solució FTTH proposada, a més de la mà d’obra necessària per la 
construcció de la mateixa. 
 
8.1 Banc de preus 
 
8.1.1 Obra civil 
 
a) Altres treballs 
 
OC-AT-ACED UD   21,50 € 
Accés edifici 
Accés al edifici d’interconnexió amb la troncal. Inclou viatge, visita, replanteig i 
comprovació de l’estat actual i de situació. Tot inclòs. 
 
OC-AT-SOFA UD   80,65 € 
Sortida a façana amb tub 2.5, d’acer galvanitzat amb tapa. 
 
 
8.1.2 Instal·lació 
 
a) Cablejat de fibra òptica 
 
IN-FO-SFO24ET ML   1,30 €  
Subministrament cable fibra òptica de 24 F.O. per a estesa tradicional. 
  
IN-FO-EGFOFA ML   2,15 € 
Estesa grapejada a túnel o façana de cable de fibra òptica. 
 
IN-FO-EFOIN ML   3,20 €     
Estesa per interior d’edificacions de cable de fibra òptica. 
 
 
b) Caixes d’empiulaments 
 
IN-CE-CET2S1 UD   69,48 € 
Subministrament caixa d’empiulament tipus 1 – 36 fusions. 
 
IN-CE-CET2S2 UD   169,86 € 
Subministrament caixa d’empiulament tipus 2-144 fusions. 
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IN-CE-INCEFA UD   42,00 € 
Instal·lació caixa d’empiulament en façana. 
 
c)  Elements passius 
 
SU-IN-AR-RACK42 UD   777,04 € 
Subministrament i instal·lació armari rack 19’’ 42U per interior. 
 
SU-IN-ODF72 UD   111,95 € 
Subministrament i instal·lació de base per 12 slots SMT 3U amb guia cables. 
 
SU-IN-EXT-DIV18 UD   45,32 € 
Subministrament i instal·lació per divisor òptic. 
 
d)  Mesures i certificació 
 
IN-ME-REFL48 UD   12,50 € 
Reflectometria des de repartidor amb timbrat a partir de 48 FO.  
 
IN-ME-MPO48 UD   7,00 € 
Mesures de potencia a partir de 49 FO. 
 
8.2 Amidaments 
 
Seguidament es mostra una imatge on es pot veure de forma resumida l’equipament 
necessari per a la realització del desplegament. 

11
22
33
44
55
66
77
88
99
1010
1111
1212
1919
2020
2121
2222
2323
2424
2525
2626
2727
2828
2929
3030
3131
3232
3333
3434
3535
3636
3737
3838
3939
4040
4141
4242
4343
4444
4545
4646
4747

AA BB CC DD EE FF

CODIGO Obra civil Precio Unitario U Cantidad Subtotal
Otros trabajos

OC-AT-ACED Acceso edificio 215,00 € u 5                     1.075,00 €           
OC-AT-SOFA Salida a fachada tubo 2,5m de acero galvanitzado con tapa 116,52 € u 5                     582,59 €              

Instalación Planta Externa
Cableado de fibra óptica

IN-FO-SFO24ET Suministro cable fibra óptica de 24FO para tendido tradicional 1,30 € ml 12.453            16.188,90 €         
IN-FO-EGFOFA Tendido grapado de cable FO por galeria o fachada 2,15 € ml 12.273            26.386,95 €         
IN-FO-EFOIN Tendido de cable FO por interior de edificios 3,20 € ml 180                 576,00 €              

Preparación tubos, sangrados y fusiones
Cajas de empalme y terminales

IN-CE-CET2S1 Suministro caja de empalme Tipo 1 69,48 € u 74                   5.141,52 €           
IN-CE-CET2S2 Suministro caja de empalme Tipo 2 169,86 € u 4                     679,44 €              
IN-CE-INCEFA Instalación caja de empalme en fachada 42,00 € u 78                   3.276,00 €           

Elementos pasivos
SU-IN-AR-RACK42 Suministro  armario rack 19" 42U para interior 776,50 € u 2                     1.553,00 €           
SU-IN- AR-M8FOAPC Suministro enfrentador conector SC/APC 0,63 € u 48                   30,24 €                
SU-IN-ODF72 Suministro repartidor  72FO 156,93 € u 1                     156,93 €              
SU-IN- EXT-DV18 Suministro divisor óptico 1x8 45,32 € 86                   3.897,52 €           

Medidas y certificación
IN-ME-REFL48 Reflectometria desde repartidor final con timbrado hasta 48FO 12,50 € u 74                   925,00 €              
IN-ME-MPO48 Medidas de potencia hasta 48FO 7,00 € u 74                   518,00 €              

Electrónica de red
Cabecera
OLT compacta 8 puertos PON completa con 2x uplinks 9.520,00 € u 2                     19.040,00 €         
Switch agregación 24x GbE + 2x 10GE 1.800,00 € u 1                     1.800,00 €           
Router agregación 6.000,00 € u 1                     6.000,00 €           
Servidor control y gestión 3.000,00 € u 1                     3.000,00 €           
Softswitch telefonia VoIP 3.000,00 € u 1                     3.000,00 €           
Cabecera
ONT L2 4x GbE + 2x POTS 90,00 € u -  €                   
ONT L2 4x GbE 75,00 € u -  €                   
TOTAL PEM 93.827,09 €         

Gastos Generales (13%) 12.197,52 €          
Beneficio Industrial (6%) 5.629,63 €            
Seguridad y Salud (2,5%) 2.345,68 €            
TOTAL PEC 113.999,92 €       

IVA (21%) 23.939,98 €         
TOTAL PEC con  IVA 137.939,90 €       

TOTAL FASE 1

Mediciones Fase 1

Figura 35: Es mostra tot l’equipament necessari pel desplegament 
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8.3 Pressupost 
 
A partir de la taula anterior on es pot veure el material necessari, a continuació es 
mostra el pressupost de material que es necessita per dur a terme el desplegament. 
 

11
22
33
44
55
66
77
88
99
1010
1111
1212
1919
2020
2121
2222
2323
2424
2525
2626
2727
2828
2929
3030
3131
3232
3333
3434
3535
3636
3737
3838
3939
4040
4141
4242
4343
4444
4545
4646
4747

AA BB CC DD EE FF

CODIGO Obra civil Precio Unitario U Cantidad Subtotal
Otros trabajos

OC-AT-ACED Acceso edificio 215,00 € u 5                     1.075,00 €           
OC-AT-SOFA Salida a fachada tubo 2,5m de acero galvanitzado con tapa 116,52 € u 5                     582,59 €              

Instalación Planta Externa
Cableado de fibra óptica

IN-FO-SFO24ET Suministro cable fibra óptica de 24FO para tendido tradicional 1,30 € ml 12.453            16.188,90 €         
IN-FO-EGFOFA Tendido grapado de cable FO por galeria o fachada 2,15 € ml 12.273            26.386,95 €         
IN-FO-EFOIN Tendido de cable FO por interior de edificios 3,20 € ml 180                 576,00 €              

Preparación tubos, sangrados y fusiones
Cajas de empalme y terminales

IN-CE-CET2S1 Suministro caja de empalme Tipo 1 69,48 € u 74                   5.141,52 €           
IN-CE-CET2S2 Suministro caja de empalme Tipo 2 169,86 € u 4                     679,44 €              
IN-CE-INCEFA Instalación caja de empalme en fachada 42,00 € u 78                   3.276,00 €           

Elementos pasivos
SU-IN-AR-RACK42 Suministro  armario rack 19" 42U para interior 776,50 € u 2                     1.553,00 €           
SU-IN- AR-M8FOAPC Suministro enfrentador conector SC/APC 0,63 € u 48                   30,24 €                
SU-IN-ODF72 Suministro repartidor  72FO 156,93 € u 1                     156,93 €              
SU-IN- EXT-DV18 Suministro divisor óptico 1x8 45,32 € 86                   3.897,52 €           

Medidas y certificación
IN-ME-REFL48 Reflectometria desde repartidor final con timbrado hasta 48FO 12,50 € u 74                   925,00 €              
IN-ME-MPO48 Medidas de potencia hasta 48FO 7,00 € u 74                   518,00 €              

Electrónica de red
Cabecera
OLT compacta 8 puertos PON completa con 2x uplinks 9.520,00 € u 2                     19.040,00 €         
Switch agregación 24x GbE + 2x 10GE 1.800,00 € u 1                     1.800,00 €           
Router agregación 6.000,00 € u 1                     6.000,00 €           
Servidor control y gestión 3.000,00 € u 1                     3.000,00 €           
Softswitch telefonia VoIP 3.000,00 € u 1                     3.000,00 €           
Cabecera
ONT L2 4x GbE + 2x POTS 90,00 € u -  €                   
ONT L2 4x GbE 75,00 € u -  €                   
TOTAL PEM 93.827,09 €         

Gastos Generales (13%) 12.197,52 €          
Beneficio Industrial (6%) 5.629,63 €            
Seguridad y Salud (2,5%) 2.345,68 €            
TOTAL PEC 113.999,92 €       

IVA (21%) 23.939,98 €         
TOTAL PEC con  IVA 137.939,90 €       

TOTAL FASE 1

Mediciones Fase 1

Figura 36: Es mostra el pressupost necessari pel desplegament 
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9. PLA DE NEGOCI 
 
En aquest capítol s’explicaran les taules que es consideren més importants del pla de 
negoci proposat per aquest desenvolupament. Es podrà veure l’evolució econòmica que 
es té previst que segueixi l’economia d’aquest projecte en els pròxims 10 anys. 
 
9.1 Previsió de la demanda 
 
Un cop realitzat l’estudi de possibles clients on s’han tingut en compte, números 
d’habitants empadronats, llars del tipus principals i secundàries, locals, vivendes en 
construcció, etc. S’ha fet una previsió dels serveis que seran oferts respecte als possibles 
clients que puguin sorgir. 
 
A partir d’aquesta previsió es pot afirmar que els serveis que seran més contractats 
seran el de Duo play ja sigui Internet + Telefonia Fixe o bé Internet + Telefonia mòbil, i 
el de Single play on únicament s’ofereix Servei a Internet.  
 
Com anteriorment ja s’ha fet referència, es preveu que la penetració durant els primers 
anys sigui del 30% i a mesura que passin els anys aquesta xifra vagi en augment. A 
nivell de serveis també es pot veure com hi haurà una augment  en la penetració dels 
serveis, en comparació amb els primers anys, d’on es parteix amb 64% el primer anys 
arribant a un 70% en el 2024. 
 
A continuació es mostra un gràfic on es representa l’evolució en els anys del clients i 
serveis previstos. Es pot veure com a mesura que passen els anys el nombre de clients 
augmenta, com també ho fa el número de serveis oferts. 
 

 
Figura 37: Evolució dels clients i serveis oferts en el pròxims anys. 
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9.2 Ingressos 
 
Un cop establerta una previsió de clients i serveis oferts en els pròxims anys, també s’ha 
tingut en compte els ingressos que es tindrien a mesura que vagin sorgint més clients.  
 
Com ja s’ha pogut veure en la gràfica anterior, el número de clients augmenta d’una 
manera important. Durant el primer any, es preveu una estimació de 102 usuaris però 
s’espera obtenir aproximadament  un total de 1.222 l’any 2024. Els ingressos obtinguts 
mitjançant aquests usuaris, principalment es deuen a les altes de serveis, quotes 
d’abonament als serveis i a altres serveis com poden ser els de manteniment o controls 
dels equips.      
 
Un aspecte important d’aquest apartat és el de l’ARPU, el qual ens indica al marge o 
aportació per cada usuari i ve donat pel número d’usuaris que tenim respecte els 
ingressos. En el Excel es pot veure el valor obtingut per usuari cada any. 
 
A continuació es mostra un gràfic on es veu l’evolució dels ingressos obtinguts en el 
pròxims anys.  En aquest es pot veure que els ingressos van augmentant al llarg dels 
anys a mesura que anem tenint més clients. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 38: Evolució dels ingressos en els pròxims anys. 
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9.3 Despeses 
 
Una part important a tenir en compte a l’hora dur el desenvolupament proposat durant 
aquest projecte és el de les despeses a les quals s’hauria de fer front. Els aspectes que 
s’han tingut en compte a l’hora de realitzar-ho han sigut els de despeses en personal, tot 
el relacionat amb les operacions i manteniment de la xarxa, màrqueting, comercial, 
operació de serveis, mobiliari, etc.  
 
Per fer front aquesta inversió s’haurà de demanar un crèdit necessari per tal de poder 
cobrir els gestos relacionats amb la posta en marxa del projecte, que fan referència a les 
despeses esmentades amb anterioritat. 
 
Cal destacar que aquest valor augmenta respecte als primers anys degut principalment a 
les noves altes que van sorgint durant els anys, ja que això comporta més inversió a 
l’hora de realitzar les connexions amb els futurs usuaris, com podrien ser la de lloguer 
de pals, o bé les despeses sorgides del lloguer de canals de TV i connexió a Internet, 
entre altres. Encara que el principi tinguem unes despeses considerables, es pot veure 
com al llarg dels anys aquestes acaben comportant-se d’una manera estable.  
 
Com s’ha dit amb anterioritat seguidament es mostra un gràfic on es pot veure el 
comportament que segueix les despeses a les quals s’haurà de fer front.  
 
 

 
Figura 39: Evolució de les despeses en els pròxims anys. 
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9.4 Tresoreria 
 
A continuació es farà referència a l’estat de la tresoreria, és a dir, es veurà la previsió de 
diners que tindrem disponibles durant el període d’execució i operació de la xarxa.  
 
En les entrades, podem destacar els aspectes necessaris per poder realitzar el 
desplegament com son el capital inicial, crèdit bancari, préstecs participatiu, crèdits 
subvencionats, entre d’altres. D’entrada es comptarà amb un capital social de 30.000€, i 
a més a més, també es demanaria un préstec participatiu d’uns 70.000€. I a partir del 
segon any s’haurien de demanar dos préstecs de 60.000€ amb la finalitat de poder fer 
front a les despeses sorgides. 
 
Respecte a les sortides, aquestes fan referència a les inversions necessitades per el 
desenvolupament, personal necessitat i una part important com és la del retorn dels 
crèdits demanats. Aquest últim té un pes important ja que no quedaria retornat fins 
després de 7 anys. 
 
A continuació es mostren dos gràfiques que fan referència a l’evolució que s’ha previst 
que ha de seguir la tresoreria, és a dir, la comparació entre el saldo positiu i negatiu que 
tindrem en caixa. A la segona gràfica, es mostra els deutes que s’hauria de fer front en 
els anys següents a la inversió inicial. 

Figura 40: Representació del saldo positiu i negatiu. 

 

 
Figura 41: Representació del deute a fer front. 

 

- Deute pendent 

- Saldo positiu 
- Saldo negatiu 
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9.5 Compte de resultats 
 
En aquest apartat es parlarà sobre el comportament que té previst que segueixin els 
següents punts, els quals els considerem clau per preveure com serà l’evolució de la 
nostre compte de resultats. 
 
ROI 
 
Aquest valor determina el % de la inversió que anem recuperant. Quan s’arriba al 
100%, és el temps que definim com a pay back ja que és quan hem recuperat el 100% 
de la inversió. 
 
TIR 
 
És tracta d’un mecanisme que serveix per valorar, mitjançant el càlcul d’un percentatge, 
quina és la rendibilitat real d’un projecte d’inversió com ho és aquest projecte.  
 
En aquest projecte el TIR obtingut seria aproximadament d’un 20%. Aquest valor ens 
garanteix que podríem estar davant d’un projecte empresarial rentable. Si a més a més, 
li afegim el temps que triguem en començar a recuperar la inversió, podem veure com 
els valors obtinguts ens refermem la confirmació de preveure una projecte viable. 
 
Pay Back 
 
És tracta d’una tècnica per fer una idea aproximada del temps que es trigarà en 
recuperar el desemborsament inicial invertit. 
 
Seguint amb els casos anteriors, podem veure com el temps estimat per recuperar la 
inversió inicial seria aproximadament en 5 – 6 anys. Justament quan el valor obtingut és 
0. Tenint en compte que aquest tipus de xarxes garanteix l’escalabilitat a nivell de 
serveis, aplicacions i clients en els propers 20 anys, podem afirmar que aquest valor es 
esperançador. 
 
ROE 
 
És un ràtio que mesura la rendibilitat del recursos propis d’una empresa, és a dir, la 
rendibilitat de la inversió feta pels socis. 
 
Es pot veure com els fons propis es recuperen l’any 2021 amb un 241% respecte el -
65% del primer any.  
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ROA 
 
És el resultat obtingut al dividir el benefici després dels impostos entre els actius totals. 
Permet conèixer la rendibilitat de l’empresa independentment de la forma de 
finançament del actiu.   
 
S’observa com aquesta rendibilitat es comporta d’una manera bastant regular, en 
comparació amb els valors anterior. On s’arriba a obtenir un 73% de rendiment sobre 
l’actiu de la empresa a diferència del -38% inicial. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42: Es mostra l’evolució dels aspectes comentats anteriorment. 
 



 

 59 

10. CONCLUSIONS 
 
 
Durant la realització d’aquest projecte s’ha demostrat que els desplegaments de xarxes 
NGN basades en fibra òptica són tècnica i econòmicament viables. Aquest tipus de 
solució és la més adequada per poder proveir accés a Internet amb un ample de banda 
molt superior respecte a les xarxes de cable troncal que encara existeixen. A més a més, 
l’índex de penetració a Internet cada vegada és més gran per tant es necessita de xarxes 
que puguin suportar transmissió de dades amb un volum de dades cada cop més gran. 
 
Respecte a la inversió econòmica que s’ha de realitzar, s’ha pogut comprovar que els 
costos de desplegament de xarxes FTTH no són molt més elevats respecte els de les 
infraestructures existents. En el nostre cas estem parlant d’un pressupost de 113.993,4€ 
el qual suposa un valor relativament petit per empreses del sector encarregades a 
realitzar desplegament d’aquest tipus. En canvi, el servei ofert per una xarxa de fibra 
òptica es incomparablement superior al que podem oferir sobre les xarxes de coure 
existents. 
 
A partir dels resultats que s’han obtingut dintre del pla de negoci, es pot veure com el 
índex d’usuaris creix d’una manera important any rere any. El que implica que el 
número de serveis contractes també augmenti, tal cosa comporta disposar d’una xarxa 
que pugui ser capaç d’oferir un servei de qualitat i amb garanties als clients, com així ho 
proporciona la fibra òptica.  
 
Aquest augment d’usuaris és el punt més important del projecte, ja que ens proporciona 
els ingressos necessaris per tal de que la operadora tingui beneficis. Hem pogut veure 
com seguint la predicció realitzada a la població de Cadaqués, en només set anys es 
començaria a obtenir beneficis.   
 
En aquest projecte queda demostrat que la implementació de xarxes de nova generació, 
no té únicament sentit realitzar-ho en poblacions amb una alta densitat de població. En 
el nostre cas queda demostrat que realitzar un desplegament total de fibra a una 
població petita com Cadaqués, és totalment viable i necessari, per afrontar un futur 
estable a nivell tecnològic i econòmic.  
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12. Annexes 
 
12.1 Project Charter 
 
En el següent document exposo els diferents continguts que conté el meu “Projecte de 
Fi de Grau”, que duré a terme mitjançant la supervisió del meu tutor, Carlos Bock i que 
consistirà en el “Disseny i estudi de viabilitat d’una xarxa d’accés de nova generació 
basada en fibra òptica utilitzant tecnologies Fiber To The Home (FTTH) al municipi de 
Cadaqués, Girona”.  
 
L’estudi pretén evaluar la conveniència i viabilitat d’una xarxa de fibra òptica en un 
municipi de petites dimensions, com Cadaqués. Així, aprofitant que a Cadaqués existeix 
actualment un operador que ofereix serveis de televisió per cable, s’avaluarà l’impacte 
econòmic de migrar aquesta infraestructura a una xarxa completament òptica. També, 
s’estudiarà com cobrir zones disseminades amb tecnologies ràdio utilitzant tecnologies 
LTE.  
 
Per tal de dur a terme aquest projecte, s’involucraran els diferents stakeholders que 
participen en un projecte d’aquestes característiques: el sector públic representat per 
l’Ajuntament de Cadaqués; l’operador de telecomunicacions local (Cadaqués Cable) i 
l’Acadèmia a través de la Universitat Pompeu Fabra, tenint com a tutor de projecte en 
Carlos Bock.  
 
El projecte estarà dividit en diferents fases, les quals s’exposen d’una manera resumida 
a continuació: 
 

• Primera fase: estudi tecnològic i de viabilitat 
La qual estarà destinada a analitzar la situació actual a Cadaqués a nivell 
d’infraestructures (xarxes existents) per tal de poder realitzar un estudi sobre el 
desplegament i fer un estudi d’oportunitat, considerant també l’àmbit regulatori 
del projecte.  Es farà un disseny previ de la xarxa per tal de definir les zones a 
les que oferir el servei. 
 

• Segona fase: enginyeria i planificació 
La qual es centrarà en l’enginyeria de desplegament, tant de la planta interna 
com de la planta externa. Això compren els criteris de disseny, equipament 
necessari (compra i lloguer de materials, etc.), enginyeria, pressupost per tal de 
cobrir el projecte (Pla d’inversions, finançament, ROI/TIR, etc.) i el 
cronograma del desplegament. 
 

• Tercera fase: implantació i posada en marxa 
Comprendrà el desplegament pròpiament dit i la política de marketing de cara a 
definir el catàleg de serveis finals a oferir als usuaris de la xarxa. 
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A nivell de riscs del projecte, el més destacable és el seu desenvolupament efectiu (fase 
3), cosa que vindrà condicionada per obtenir el finançament necessari (al voltant dels 
300k EUR) per dur a terme la iniciativa. 
 
Per finalitzar aquest document faré referencia al principal motiu pel qual he considerat 
la realització d’aquest projecte, que és el de poder treballar sobre un projecte el qual pot 
esdevenir en realitat, cosa que em faria moltíssima il·lusió ja que seria una recompensa 
immillorable a la meva dedicació. 
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12.2  Plànols  
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12.3 INVENTARI DE CARRERS 
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12.4 PLA DE NEGOCI 
 
Pressupost 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11
22
33
44
55
66
77
88
99
1010
1111
1212
1919
2020
2121
2222
2323
2424
2525
2626
2727
2828
2929
3030
3131
3232
3333
3434
3535
3636
3737
3838
3939
4040
4141
4242
4343
4444
4545
4646
4747

AA BB CC DD EE FF

CODIGO Obra civil Precio Unitario U Cantidad Subtotal
Otros trabajos

OC-AT-ACED Acceso edificio 215,00 € u 5                     1.075,00 €           
OC-AT-SOFA Salida a fachada tubo 2,5m de acero galvanitzado con tapa 116,52 € u 5                     582,59 €              

Instalación Planta Externa
Cableado de fibra óptica

IN-FO-SFO24ET Suministro cable fibra óptica de 24FO para tendido tradicional 1,30 € ml 12.453            16.188,90 €         
IN-FO-EGFOFA Tendido grapado de cable FO por galeria o fachada 2,15 € ml 12.273            26.386,95 €         
IN-FO-EFOIN Tendido de cable FO por interior de edificios 3,20 € ml 180                 576,00 €              

Preparación tubos, sangrados y fusiones
Cajas de empalme y terminales

IN-CE-CET2S1 Suministro caja de empalme Tipo 1 69,48 € u 74                   5.141,52 €           
IN-CE-CET2S2 Suministro caja de empalme Tipo 2 169,86 € u 4                     679,44 €              
IN-CE-INCEFA Instalación caja de empalme en fachada 42,00 € u 78                   3.276,00 €           

Elementos pasivos
SU-IN-AR-RACK42 Suministro  armario rack 19" 42U para interior 776,50 € u 2                     1.553,00 €           
SU-IN- AR-M8FOAPC Suministro enfrentador conector SC/APC 0,63 € u 48                   30,24 €                
SU-IN-ODF72 Suministro repartidor  72FO 156,93 € u 1                     156,93 €              
SU-IN- EXT-DV18 Suministro divisor óptico 1x8 45,32 € 86                   3.897,52 €           

Medidas y certificación
IN-ME-REFL48 Reflectometria desde repartidor final con timbrado hasta 48FO 12,50 € u 74                   925,00 €              
IN-ME-MPO48 Medidas de potencia hasta 48FO 7,00 € u 74                   518,00 €              

Electrónica de red
Cabecera
OLT compacta 8 puertos PON completa con 2x uplinks 9.520,00 € u 2                     19.040,00 €         
Switch agregación 24x GbE + 2x 10GE 1.800,00 € u 1                     1.800,00 €           
Router agregación 6.000,00 € u 1                     6.000,00 €           
Servidor control y gestión 3.000,00 € u 1                     3.000,00 €           
Softswitch telefonia VoIP 3.000,00 € u 1                     3.000,00 €           
Cabecera
ONT L2 4x GbE + 2x POTS 90,00 € u -  €                   
ONT L2 4x GbE 75,00 € u -  €                   
TOTAL PEM 93.827,09 €         

Gastos Generales (13%) 12.197,52 €          
Beneficio Industrial (6%) 5.629,63 €            
Seguridad y Salud (2,5%) 2.345,68 €            
TOTAL PEC 113.999,92 €       

IVA (21%) 23.939,98 €         
TOTAL PEC con  IVA 137.939,90 €       

TOTAL FASE 1

Mediciones Fase 1
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