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1 Resum i objectius 
Aquest treball fi de grau tracta d’explicar tot allò referent als desplegaments de xarxes de nova 

generació (XNG) , els motius pels quals tenen tan interès actualment i veurem alguns exemples 

reals. 

Així, el projecte es divideix en tres parts: a la primera part donarem a conèixer les XNG, com 

són aquests desplegaments i quina és la situació actual al món; a la segona part analitzarem sis 

casos de desplegament de fibra amb participació de les administracions públiques; i a la 

tercera part farem les conclusions extretes d’aquest treball. 

Començarem explicant què son les XNG i quins els avantatges i inconvenients que tenen. Tot 

seguit mostrarem la situació actual de la fibra òptica al món i, més detalladament, a Europa i 

Espanya. Després continuarem amb els aspectes més tècnics, tant de la pròpia fibra i les seves 

característiques, com dels desplegaments de fibra i com es duen a terme aquests. Seguint amb 

els desplegaments, explicarem quins són els actors que hi participen, tant de l’àmbit públic 

com del privat. Per acabar la primera part, farem un anàlisi de les diferents normatives dels 

països o regions dels quals més tard estudiarem els models de desplegament. 

La segona part consta de l’estudi al detall dels sis models de desplegaments escollits, que 

seran un de cada continent habitat i un més a Espanya. A aquesta part veurem les 

característiques de cada model i quin és el paper de l’administració en cada un. 

Finalment, acabarem amb les conclusions, on determinarem si la migració cap a les XNG és 

positiva i si val al pena realitzar els esforços que calen per a fer aquest canvi. També 

compararem els models estudiats per a determinar si els desplegaments arreu del món s’estan 

realitzant en la mateixa línea o si, en canvi, no tenen cap mena de similitud. 

Així doncs, els objectius d’aquest projecte són els següents: 

 Explicar en què consisteixen les xarxes de nova generació i quin és funcionament que 

les dóna aquestes característiques que fa que siguin tan interessants. 

 Explicar també quins són els actors implicats en el desplegament i la gestió d’aquestes 

xarxes. 

 Explicar les normatives a nivell mundial o continental més importants que existeixen 

respecte aquests desplegaments. 

 Escollir sis iniciatives de desplegament i gestió de xarxes de nova generació per part 

d’una administració pública i analitzar-les en profunditat. 

 Realitzar una fitxa tècnica per a cada cas amb un resum de les característiques 

principals. 

 Entendre els motius pels quals cada cas dels analitzats té unes característiques 

particulars respecte als altres casos. 
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2 Introducció 
Actualment una gran part de la població dels països desenvolupats utilitza Internet, de fet en 

aquests països el 70,2% de la població disposa d’accés a Internet1. Sense adonar-nos, estem 

permanentment connectats a la xarxa, ja sigui des de la feina a través l’ordinador, des del 

carrer amb l’iPhone o des del sofà de casa amb l’Imagenio. Aquest valor no fa més que 

augmentar any rere any, a una mitjana de 4% per any en els últims deu, com podem veure a la 

figura 1.1. 

 

Il·lustració 2.1: Percentatge de persones amb accés a Internet al món, per nivell de desenvolupament, entre 2001 
i 2011. Font: UIT 

Això fa que els sistemes de connexió a Internet hagin de millorar constantment ja que cada 

cop hi ha més gent connectada i, per tant, es necessita més ampla de banda. A més les noves 

aplicacions necessiten d’un internet de qualitat per a poder fer-ne un bon ús, com per exemple 

la veu o el vídeo a través d’IP que ha fet tant famós l’Skype, així que els usuaris també 

necessitem connexions de més capacitat. Així doncs, les xarxes utilitzades fins ara, de parell de 

coure, estan quedant obsoletes ja que no poden suportar tant ample de banda. 

Per aquest motiu les xarxes de nova generació estan prenent tanta importància actualment, ja 

que poden suportar tota la càrrega de dades demandada i, a més, a unes velocitats molt més 

altes de les que podíem gaudir fins ara. Aquest canvi en la nostra societat es reflexa a la 

il·lustració 1.2. 

                                                           
1
 ITU. Medición de la Sociedad de la Información [en línia]. Resumen ejecutivo. Ginebra: Unió 

Internacional de Telecomunicacions, 2012. 
<http://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/ind/D-IND-ICTOI-2012-SUM-PDF-S.pdf> 

Països desenvolupats 

Món 

Països en vies de desenv. 
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Il·lustració 2.2: Comparació de la demanda actual amb la de fa pocs anys 

Aquest fet incita a les empreses a crear noves aplicacions per a fer servir amb les XNG i a 

qualsevol àmbit, com la sanitat o l’educació. Totes aquestes aplicacions tenen un únic objectiu: 

fer-nos la vida més fàcil, ja sigui estalviant-nos la cua de la visita del metge o permetent-nos 

realitzar cursos des de casa.  

El fet que a través de les XNG la nostra societat gaudeixi de tants avantatges fa que, tant les 

empreses del sector privat, per a guanyar diners oferint-nos millors productes; com el sector 

públic, per a satisfer a la població facilitant-nos els serveis, tinguin un gran interès en aquest 

tipus de xarxa i estiguin invertint en aquest sentit. 

Com és evident, no tot són avantatges i també té una part negativa. En aquest cas la principal 

part negativa és el cost, ja que s’han de fer grans inversions per a construir una xarxa de nova 

generació, ja sigui per a la banda ampla mòbil o fixa, i en el context actual de crisi econòmica 

mundial és difícil afrontar una inversió d’aquestes característiques.  
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3 XNG: Què són? 

3.1 En que consisteixen 
D’acord amb l’ITU-T (Sector de la Estandardització de les Telecomunicacions de l’ITU) “una 

xarxa de nova generació és una xarxa basada en tràfic de paquets que pot proveir de serveis, 

inclosos els serveis de telecomunicacions, i pot fer ús de múltiples amples de banda, 

tecnologies de transport amb QoS i a la qual les seves funcions relacionades amb els serveis 

són independents de les tecnologies relacionades amb el transport”2. En resum, són xarxes 

que possibiliten la integració de diferents tecnologies presents i futures amb l’objectiu de 

satisfer totes les necessitats d’informació dels usuaris de forma transparent. 

Les XNG basades en fibra òptica suposen un canvi revolucionari per al sector de les 

telecomunicacions ja que milloren notablement les prestacions de les tecnologies anteriors, 

com el parell de coure. Gràcies a aquestes xarxes podem arribar a velocitats superiors als 100 

Mbps, disposar d’un número de serveis molt més ampli i millorar la qualitat dels serveis dels 

quals disposem actualment. La diferència entre l’estructura d’una xarxa clàssica i d’una XNG la 

podem veure a la figura 2.1. 

Qualsevol XNG ha de presentar, entre d’altres, les següents característiques: 

 Xarxa basada en paquets: 

o Ús de xarxes basades en paquets IP en totes les possibilitats de transport de 

dades. 

o Garantir la qualitat de servei (QoS) respecte els serveis de veu, vídeo i 

multimèdia en temps real. 

 Passarel·les d’accés: 

o Permetre la connexió de subscriptors a la xarxa de paquets. 

o Convertir els flux de tràfic d’accés convencional a paquets. 

o Proveir als subscriptors l’accés als serveis i la XNG. 

 Passarel·les troncals: 

o Permet la interconnexió entre les xarxes telefòniques clàssiques TDM i les XNG 

basades en paquets. 

o Converteix els flux dels circuits TDM a paquets de dades i vice versa. 

 

                                                           
2
 ITU. NGN Working definition [en línia]. Study Group 13. Gènova: ITU, 2004. 

<http://www.itu.int/ITU-T/studygroups/com13/ngn2004/working_definition.html> 

http://www.itu.int/ITU-T/studygroups/com13/ngn2004/working_definition.html
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Il·lustració 3.1: Diferències entre l’estructura d’una XNG i una xarxa anterior 

Per a aconseguir les característiques esmentades anteriorment, l’arquitectura es basa en 

quatre capes que proporcionen flexibilitat i escalabilitat a la xarxa. Els quatre nivells són: 

 Serveis: s’ocupa de la connexió amb els usuaris i on es realitza la major part de la 

gestió de les dades. 

 Control: infraestructura intermèdia que permet la comunicació entre els nivells de 

servei i transport. 

 Transport: infraestructura que ha d’oferir els nivells de connectivitat i QoS requerits 

pel nivell de serveis. 

 Accés: qualsevol accés de banda ampla que serveix per a fer arribar a l’usuari les 

aplicacions que sol·liciti. 

3.2 Motius del canvi 
Hi ha varis motius pels quals una administració pública o una empresa privada ha de plantejar-

se el canvi de les seves infraestructures cap a les XNG. Aquests motius els dividirem en tres 

sectors: economia, tecnologia i societat. 

Pel que fa a l’economia, un proveïdor de telefonia pot notar que els ingressos produïts per les 

trucades de veu hauran baixat des de l’arribada d’Internet, tant pel que fa al mòbil, gràcies a 

aplicacions com WhatsApp , com pel que fa al telèfon fix, per les infinites aplicacions de 

missatgeria instantània o correu electrònic que existeixen. De ben segur també han anat 

apareixent nous proveïdors de servei al mercat que ofereixen els mateixos serveis o millors i, 

per tant, s’aconseguiria un gran avantatge competitiu en cas d’apostar per les XNG. 

La tecnologia és un altre aspecte important, ja que avança molt ràpidament i fa que certs 

terminals i elements de la xarxa que es van adquirir fa relativament poc temps puguin estar ja 

pràcticament obsolets. Aquest fet afegit al cost del manteniment i gestió de les xarxes antigues 

ha de ser un altre factor a tenir en compte. A més les xarxes basades en IP permeten oferir una 

gama de serveis molt més àmplia, que atrauria més clients i, fins i tot, es podria substituir la 

xarxa de veu PSTN (xarxa de telèfon tradicional) per VoIP que és molt més barata. 

El canvi en la societat actual també s’ha de tenir en compte. Els usuaris demanen més 

innovació per a gaudir de serveis com la veu per IP o la televisió a través d’Internet en alta 

definició. També hi ha un ampli sector, sobretot de gent jove, que vol més banda ampla per a 
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augmentar la velocitat amb el tràfic P2P o pels videojocs online. Per acabar, cal esmentar 

l’interès de les empreses multinacionals que volen disposar d’uns bons serveis de xarxa ja que 

necessiten interconnexions segures entre les seus dels diferents països. 

3.3 Avantatges 
Els avantatges de les XNG no només tenen conseqüències a nivell social, fent-nos la vida més 

fàcil com hem comentat anteriorment, o fent que podem veure vídeos en streaming sense cap 

dificultat. També tenen molts altres avantatges a nivell econòmic per a la regió on es 

despleguen, i per això s’ha de promoure la inversió pública dels desplegaments de XNG. 

3.3.1 Impacte socioeconòmic 

Pel que fa a l’impacte econòmic, la inversió en infraestructures de telecomunicacions està 

directament relacionada amb un augment de la productivitat econòmica i creació de llocs de 

treball. Per exemple, desplegar les XNG a zones sense pràcticament cobertura podria tenir 

efectes marginals més forts a la oferta i la productivitat que simplement millorar els serveis ja 

existents3. També sabem que una gran part de la inversió en el desplegament de XNG es 

destina a ma d’obra, per tant aquest fet ja fomenta la creació de llocs de treball durant el 

desplegament i, posteriorment, durant el manteniment. Està demostrat que l’ús d’aquesta 

xarxa tindrà conseqüències directes en quatre aspectes: 

 Es produirà una expansió de les activitats de comunicació a la regió, s’estimularà 

l’economia a través de la compra dels elements necessaris per a la construcció i de la 

contractació de personal. Així, aquest moviment dels diners  tindrà també impacte en 

altres sectors com el de la construcció. 

 Augmentarà la competència a l’àmbit de les telecomunicacions, especialment amb els 

proveïdors de serveis d’Internet (ISP). A més es produirà un canvi a l’estructura del 

sector, modificant completament la cadena de valor. 

 Les indústries més importants aconseguiran un guany a la seva competitivitat ja que 

tenen una gran dependència de l’accés a Internet. Això atraurà també a altres grans 

companyies que donen molta importància a les comunicacions a l’hora d’escollir una 

localització. 

 S’obrirà un ventall de possibilitats per a l’augment de la productivitat a partir de la 

utilització de tecnologies de banda ampla als negocis. Aquest augment de la 

productivitat i també de la capacitat de la innovació es veurà reflectit en activitats com 

el teletreball, el cloud computing o les teleconferències, eliminant així barreres 

geogràfiques i reduint els costos de transport. 

Per altra banda, pel que fa a l’impacte social, són infinites les aplicacions que ens permeten 

millorar l’estat actual de gairebé qualsevol àmbit. Tot seguit explicarem alguns exemples de les 

aplicacions de les quals es podrà gaudir a través de les XNG. 

La telemedicina permetrà realitzar consultes mèdiques, diagnòstics i monitoratge dels pacients 

a distància. Això reduirà el temps d’espera al metge, podent descartar urgències mèdiques i a 

                                                           
3
 OECD. OECD Annual Report [en línia]. OECD Publishing, 2009. 

<http://www.oecd.org/newsroom/43125523.pdf> 

http://www.oecd.org/newsroom/43125523.pdf
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la vegada facilitarà les coses a les persones amb mobilitat reduïda, que tenen més dificultat 

per a desplaçar-se a la consulta mèdica. Per exemple, un metge que hagi de visitar 

periòdicament un ancià com a precaució, podria fer-ho a través de videoconferència. Aquests 

beneficis també es produiran indirectament, ja que permetrà als metges consultar a altres 

professionals amb més experiència sobre un diagnòstic concret amb una capacitat de 

comunicació infinitament superior. Això podria ser molt útil en cas que un pacient hagués de 

ser operat d’urgència i no hi hagués cap metge amb experiència suficient com per saber com 

realitzar la intervenció. En aquest cas, podria connectar-se per streaming amb un cirugià 

expert i que li anés explicant els passos que ha de seguir, assegurant-se que tot allò que està 

fent és correcte. 

 

Il·lustració 3.2: Exemple de l’aplicació de les XNG a la telemedicina 

Una altra aplicació important és l’educació a distància, més coneguda com e-learning. En 

aquest cas és on es poden arribar a superar les barreres geogràfiques de manera més àmplia, 

ja que permetrà impartir classes a distància (per videoconferència) amb una gran qualitat de 

comunicació, possibilitat d’interacció en temps real i multicast (comunicació d’un a molts). 

Això podria arribar a fer que importants màsters o graus universitaris d’arreu del món es 

poguessin cursar sense necessitat de viatjar al país on es troba la universitat que el realitza, 

estalviant així molts costos per als estudiants i també per a les universitats, ja que no haurien 

de disposar d’espais tan grans. 

Un exemple que barreja precisament les dues aplicacions esmentades és el d’un metge que va 

realitzar una operació en streaming mitjançant les Google Glass. Aquest dispositiu, creat per la 

marca Google són unes ulleres que permeten compartir allò que estàs veient a través 

d’Internet, ja sigui una foto, un vídeo o, com en aquest cas, un vídeo en directe, entre moltes 

altres aplicacions; és sense dubte un clar cas d’una aplicació dissenyada per a fer ús de les 



Models de desplegament i gestió de xarxes de nova generació. Autor: Joan Carrillo Garcia 

-13- 
 

XNG. El Dr. Pedro Guillén, cap del Servei de Traumatologia de la Clínica CEMTRO, va realitzar 

una operació a un pacient de 49 anys en directe per a tot el món a través de la xarxa4.  

Els beneficis a la societat no es limiten només a millorar la nostra qualitat de vida, també tenen 

un gran pes les aplicacions per al lleure. Aquest increment de l’ample de banda farà que les 

empreses s’afanyin a crear noves aplicacions per al nostre oci, que poden ser infinites. També 

es millorarà la qualitat dels serveis que ja existeixen actualment, com pot ser el P2P o la 

videoconferència. Fins ara, aquests serveis poden treballar a una velocitat més baixa, però 

amb una pitjor qualitat, que notem en el primer cas perquè la transferència de fitxers es 

produeix a una velocitat menor i en el segon cas perquè el retard és alt i la qualitat d’imatge de 

la videoconferència és molt baixa. Amb les XNG aquests serveis millorarien de forma 

considerable, podent intercanviar fitxers a velocitats de més de 100 Mbps o realitzar 

videoconferències en alta definició (HD) a 720p o 1080p i amb un retard pràcticament 

inexistent. 

Altres serveis que es milloraran seran, per exemple, els videojocs online o la televisió a la carta, 

que actualment existeixen però, com en el cas de les videoconferències, amb una qualitat 

limitada. Disposar de connexions amb més ampla de banda permetrà als creadors de videojocs 

incorporar unes funcions als modes de joc online molt millors que les actuals, que no 

acostumen a ser molt àmplies perquè també necessiten una bona connexió de la que no 

tothom disposa. La televisió a la carta, també coneguda com video on demand (VOD), és un 

servei que permet reproduir els programes que ha donat un determinat canal de televisió a 

través d’Internet, ja sigui mitjançant l’ordinador, una televisió intel·ligent o la PlayStation 3, 

entre d’altres. Aquest servei és cada cop més utilitzat i, amb més ampla de banda, es podran 

veure els programes o les pel·lícules en HD, tal com es veurien en directe. 

Per a ser conscients de la importància de les XNG en aquestes aplicacions, podem veure un 

exemple d’un cas real: un habitatge on hi viu una família de quatre persones, és a dir, els pares 

i dos fills. El pare està veient una sèrie en VOD (8 Mbps), la mare parla amb un familiar a través 

de VoIP (0,5 Mbps) i un dels fills està veient una pel·lícula en HD mentre es descarrega (8 

Mbps). Només amb aquestes 3 activitats ja se superen els 16,5 Mbps de baixada, així que amb 

una connexió de menys de 20 Mbps seria  gairebé impossible poder realitzar aquestes tres 

activitats simultàniament. 

3.3.2 Tipus de servei 

Uns anys enrere, als inicis d’Internet, aquest estava dissenyat per al transport de tràfic de 

dades a temps no real però, actualment, hi ha molts serveis que necessiten QoS. Els operadors 

són conscients que el tràfic multimèdia augmenta any rere any i cada cop suposa una part més 

important del tràfic total d’Internet. Com hem comentat prèviament, un dels aspectes més 

importants de les XNG és aquest, el fet de poder disposar de tants serveis a la mateixa xarxa i a 

més des de qualsevol dispositiu fix o mòbil. 

                                                           
4
 LIBERTAD DIGITAL. “Un medico español realiza la primera operación con Google Glass” [en línia]. 

Libertad Digital (22 de juny de 2013). 
<http://www.libertaddigital.com/ciencia-tecnologia/tecnologia/2013-06-22/un-medico-espanol-realiza-
la-primera-operacion-con-google-glass-1276493579/> 

http://www.libertaddigital.com/ciencia-tecnologia/tecnologia/2013-06-22/un-medico-espanol-realiza-la-primera-operacion-con-google-glass-1276493579/
http://www.libertaddigital.com/ciencia-tecnologia/tecnologia/2013-06-22/un-medico-espanol-realiza-la-primera-operacion-con-google-glass-1276493579/
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Il·lustració 3.3: Exemples d’alguns serveis oferts per les XNG 

Això es déu al Subsistema Multimèdia IP (IMS), que “és una arquitectura funcional de xarxa 

que facilita la creació i implementació dels serveis multimèdia, així com la interoperabilitat de 

suport i convergència de xarxes”5, i és una arquitectura incorporada a les XNG. Així, defineix 

una arquitectura base per a tràfic de veu, dades, vídeo, serveis i imatges conjuntament a 

través de paquets IP, i que pot ser accessible des de qualsevol terminal, que només necessita 

de connexió a Internet. Aquest fet fa que sigui necessari que cada dispositiu disposi d’una IP 

única per a connectar-se, i per això cal IPv6 ja que amb el protocol anterior (IPv4) no hi havia 

adreces IP suficients per a tots els dispositius. 

3.4 Inconvenients 
Els desplegaments de XNG, lògicament, també tenen inconvenients, com hem dit prèviament. 

La problemàtica més gran la trobem a la part econòmica, ja que qualsevol desplegament ha de 

tenir un alt cost tant pels elements actius com per la mà d’obra necessària per a desplegar-la. 

Altres inconvenients es troben a l’hora de desplegar la xarxa, ja que una administració pot 

posar entrebancs pel fet d’haver de foradar terra per a passar la fibra i els administradors de 

les finques, per passar la fibra pel seu edifici, entre d’altres. 

3.4.1 Cost 

Sense dubte, l’inconvenient més gran abans d’endinsar-se en un projecte de desplegament de 

XNG és el preu. A més, si tenim en compte el context econòmic actual, amb una crisi mundial 

que afecta tant al sector privat com al sector públic, la problemàtica és encara major. Aquest 

cost depèn, majoritàriament, de la mida de la zona on es desplegarà i de la quantitat d’usuaris 

als que arribarà. D’aquesta forma, sempre serà directament proporcional a la mida i 

inversament proporcional al número d’usuaris. 

                                                           
5 BERTRAND Gilles. The IP Multimedia Subsystem in Next Generation Networks [en línia]. IEEE, 2007. 

<http://www.tele.pw.edu.pl/~mareks/auims/IMS_an_overview-1.pdf> 

http://www.tele.pw.edu.pl/~mareks/auims/IMS_an_overview-1.pdf
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Aquest alt cost es déu, en la major part, a la mà d’obra necessària i als components electrònics 

necessaris. Si prenem com a exemple el model de desplegament de FTTH a Riba-Roja d’Ebre 

podem veure que, del total de 144.882€ (sense tenir en compte les connexions als usuaris), un 

50,36% és el cost dels components electrònics i un 44,83% suposa el cost de la mà d’obra6. 

Aquests percentatges variaran depenent del nombre d’usuaris i de la mida de la zona a 

desplegar que, com hem comentat anteriorment, són els factors determinants del cost. En 

aquest cas es van connectar un total de 301 usuaris i es van llençar 7.749 metres de fibra. 

Per exemple, si ens fixem en el cost de la fibra en aquest model (8.369,46€) veiem que suposa 

un percentatge molt petit del total. Si els mateixos usuaris estiguessin disposats en una 

superfície el doble de gran, el percentatge que suposaria la mà d’obra al cost total 

augmentaria considerablement. De la mateixa forma, si en la mateixa superfície es doblés el 

nombre d’usuaris, veuríem que el cost dels components electrònics suposaria un percentatge 

encara superior, ja que no seria necessària molta més mà d’obra però en canvi sí que es 

necessitaria una altra tarja OLT de 512 usuaris, que costa 12.078€, amb els seus corresponents 

mòduls (456€/unitat), a més d’altres components com els splitters. 

3.4.2 Dificultats a l’hora de desplegar 

Les dificultats que existeixen  a l’hora de desplegar fibra poden ser tant burocràtiques com 

físiques. Pel que fa a les dificultats burocràtiques, apareixen a causa de la quantitat de 

paperassa que s’ha de fer per a demanar els permisos, per exemple pels drets de pas o per 

l’accés als edificis. A les zones més poblades, que són les zones on és més freqüent el 

desplegament de fibra, la fibra normalment es passa sota terra i el fet d’aixecar els carrers és 

complicat, d’aquí venen molts dels problemes. Pel que fa a l’accés als edificis, es necessita el 

permís dels administradors de finques per a passar la fibra i, molts cops, aquets no donen els 

permisos necessaris, ja sigui per qüestió d’estètica de la façana o per altres motius. Fins i tot, 

alguns operadors han denunciat que el veïns havien demanat una compensació econòmica a 

canvi de passar la fibra pel seu edifici, ja que en les zones urbanes per a arribar a molts edificis 

és necessari passar abans per altres. 

Les dificultats físiques es troben sobretot als edificis, ja que la majoria no estan preparats per 

al desplegament de fibra a l’interior, a diferència del que passa amb el telèfon. Aquest 

problema és difícil de solucionar ja que cada edifici és diferent, i s’ha de buscar una solució 

adaptada per a cada cas. 

3.4.3 Possibles solucions 

Per a reduir el cost total del desplegament es podria donar permisos als operadors per a que 

puguin accedir a les infraestructures de les companyies d’aigua o electricitat. D’aquesta forma 

la inversió total disminuiria en gran part ja que la inversió en infraestructures pot arribar a 

acaparar el 80% de la inversió d’un desplegament de xarxa. Aquests acords entre companyies 

ja s’ha produït a alguns països com Portugal o Alemanya. 

                                                           
6
 ALPHA. Proyecto de conexionado FTTH GPON de Riba-Roja d’Ebre. Barcelona: Alpha, Enginyeria de 

Telecomunicacions, 2009. 
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Una possible solució per als problemes burocràtics és crear una base de dades centralitzada on 

estiguin tots els punts d’accés per al desplegament d’una xarxa nova. Aquesta solució està sent 

estudiada per la Comissió Europea per a agilitzar els tràmits en els desplegaments de XNG. Pel 

que fa als edificis que no estan preparats, una solució seria que a partir d’ara tots els edificis 

que es construïssin estiguessin preparats per a desplegar fibra, però seguiria sent un problema 

a la resta d’edificis. Per això, la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions d’Espanya (CMT) 

ha aprovat una normativa en que obliga al primer operador que accedeixi a un edifici a 

desplegar fibra, a llogar la infraestructura a la resta d’operadors. 

3.5 La fibra òptica al món 
Al juny de 2012, la majoria de les connexions de banda ampla als països que formen part de 

l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE)7, es realitzaven 

mitjançant les tecnologies DSL (54,8%) i cable mòdem (30,4%). Les connexions per fibra (FTTH 

o FTTB + LAN) al 2011 suposaven només el 14,2% del total amb un total de 43 milions de 

connexions. Aquest nombre ha augmentat substancialment els últims anys, amb un increment 

del 36,2% entre 2009 i 20118. 

Els països amb més percentatge de connexions per fibra en el total de connexions de banda 

ampla són Japó (64,99%) i Corea del Sud (59,71%), molt per davant de la resta, 27 i 32 punts 

per davant del tercer, respectivament. Després d’aquests dos gegants asiàtics, el segueixen 10 

països d’Europa, la majoria del nord del continent, en que la fibra òptica suposa entre un 13% i 

un 30% del total de les connexions. A la figura 2.4 podem veure amb més detall la situació de 

les connexions per fibra al juny de 2012. 

Alguns països com Austràlia o Nova Zelanda, que podem veure que tenen un percentatge de 

fibra òptica molt baix, han iniciat recentment projectes de xarxa de fibra nacional, amb 

l’objectiu de convertir gairebé el 100% de les connexions de banda ampla en fibra òptica. 

Austràlia connectarà amb fibra el 93% de les cases i el 7% restant mitjançant connexió sense 

fils o per satèl·lit, més endavant estudiarem aquest cas amb més detall; Nova Zelanda espera 

haver connectat al 2020 el 97,8% de la població mitjançant dues iniciatives, una de banda 

ambla ultra ràpida i una altra per a banda ampla a les zones rurals. 

A Europa, també s’estan iniciant interessants projectes de fibra com als Països Baixos, on KPN 

(l’operador principal) ha format una aliança amb Reggefiber (un operador nou centrat en la 

fibra òptica) per a desplegar fibra a tot l’estat i, fins i tot, hi ha pobles on ja s’ha deixat d’operar 

la xarxa DSL i tots el veïns s’han vist obligats a migrar cap a la fibra òptica. 

 

                                                           
7
 OECD. List of OECD Member countries – Ratification of the Convention on the OECD. OECD. 

<http://www.oecd.org/general/listofoecdmembercountries-
ratificationoftheconventionontheoecd.htm> 
8
 OECD. OECD Communications Outlook 2013 [en línia]. OECD Publishing, 2013. 

<http://dx.doi.org/10.1787/comms_outlook-2013-en> 

http://www.oecd.org/general/listofoecdmembercountries-ratificationoftheconventionontheoecd.htm
http://www.oecd.org/general/listofoecdmembercountries-ratificationoftheconventionontheoecd.htm
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Il·lustració 3.4: Percentatge de connexions per fibra sobre el total de connexions als països de l’OCDE a juny de 
2012 

3.6 La fibra òptica a Espanya 
A Espanya, la majoria de la fibra òptica està desplegada per operadors del sector privat. Per 

una banda l’operador principal, Movistar, té desplegada una xarxa d’FTTH que arriba fins a 3 

milions d’habitatges i que té l’objectiu d’arribar als 7 milions l’any 20159. D’altra banda, els 

operadors Vodafone i Orange han iniciat el desplegament d’una xarxa FTTH i han acordat amb 

Movistar que podran utilitzar la infraestructura desplegada per aquest operador als edificis on 

ja ha arribat. De forma recíproca, Movistar també podrà utilitzar les infraestructures noves que 

despleguin aquests dos operadors i així aquest acord suposarà arribar fins a més de 50 

poblacions en els següents 4 anys i mig, a partir d’agost del 201310. L’operador Yoigo ha 

aconseguit un acord amb Movistar que li permet fer ús de la xarxa de fibra òptica desplegada 

per aquest operador a partir d’octubre de l’any 2013, per tant, la competència augmenta en 

aquest sector. Per acabar, un últim operador anomenat Jazztel ha iniciat el desplegament a 

mitjans de l’any 2013 i també ha fet un pacte amb Movistar pel que compartiran 1,5 milions de 

                                                           
9
 SANZ, Javier. “Movistar invertirá más de 1200 millones de euros en fibra para llegar a 7 millones de 

hogares”. Adslzone, 2012. 
<http://www.adslzone.net/article9418-movistar-invertira-mas-de-1200--millones-de-euros-en-fibra-
para-llegar-a-7-millones-de-hogares.html> 
10

 ORANGE. “Vodafone y Orange avanzan en sus despliegues de red de fibra óptica en 12 ciudades 
españolas”. Orange, 2013. 
<http://blog.orange.es/innovacion/vodafone-y-orange-acuerdo-fibra-optica/> 
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les seves connexions11. Actualment, la FTTH de Movistar té un gran avantatge respecte la resta 

d’operadors, com podem veure a la il·lustració 2.5. 

 

Il·lustració 3.5 Distribució de l'FTTH a Espanya per ISP 

Un altre operador, ONO, té desplegada una xarxa utilitzant la tecnologia Hybrid Fiber Coaxial, 

que combina l’ús de la fibra òptica amb el del cable coaxial. D’aquesta forma, el cable de fibra 

no arriba fins a les vivendes, sinó que ho fa fins el node principal i d’aquí fins al destí final 

utilitza un cable coaxial12. Aquesta tecnologia es va desplegar l’any 2008 i, actualment, supera 

la fibra al nostre país, tot i que durant l’últim any s’ha reduit el número de clients mentre el de 

la tecnologia FTTH ha augmentat considerablement13. A la il·lustració 2.6 podem veure com es 

reparteixen les tecnologies de banda ampla a Espanya. 

 

Il·lustració 3.6 Distribució de la banda ampla fixa a Espanya per tipus de tecnologia 

Pel que fa a les iniciatives públiques a Espanya, han estat sempre projectes de poca 

envergadura, enfocades a regions concretes del país. Per exemple, l’any 2010 la Generalitat de 

Catalunya va adjudicar un contracte de col·laboració entre els sectors públic i privat per a 

                                                           
11

 UCEDA, Sergio. “Cobertura de Fibra Óptica, ¿dónde y cuándo?”. Comparaiso, 2013. 
<http://www.comparaiso.es/manuales-guias/cobertura-fibra-optica-donde-y-cuando> 
12

 WIKIPEDIA. Hybrid Fibre Coaxial. Fundación Wikimedia, Inc., 2013. 
<http://es.wikipedia.org/wiki/Hybrid_Fibre_Coaxial> 
13

 CMT. Nota mensual, Julio – 2013. CMT, 2013. 
< http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=90a955ed-11c2-4e88-9d40-
aa959ed62e59&groupId=10138> 
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iniciar la Xarxa Oberta. Consisteix en una xarxa per donar servei amb fibra òptica pròpia a 

1.040 seus distribuïdes en 104 municipis, que actualment es troba en execució i amb serveis 

actius14. 

D’altra banda, la Junta de Extremadura disposa d’una xarxa de fibra entre les 7 principals 

ciutats extremenyes que pretén potenciar estenent-la arreu d’aquestes 7 ciutats i a 11 

polígons industrials d’Extremadura15. Un altre exemple, i probablement el més important a 

l’actualitat, és la xarxa Asturcon, que es va començar a desplegar l’any 2005 i està construïda, 

operada i mantinguda per una societat 100% propietat del govern del Principat d’Astúries. El 

seu objectiu és arribar a totes les poblacions asturianes de més de 1.000 habitants on la fibra 

no hi arribi a través d’iniciatives privades16. Posteriorment veurem amb més detall aquest 

desplegament. 

Aquestes tres xarxes tenen unes característiques comunes en totes elles: són neutres, 

transparents, escalables, flexibles i, per últim, d’accés obert. Així, tots els ISP que estiguin 

interessats poden connectar-se a aquestes xarxes per a oferir els serveis als usuaris finals.  

                                                           
14

 GENCAT. Xarxa oberta. Generalitat de Catalunya, 2013. 
<http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.f492997b413c1d80a6740d63b0c0
e1a0/?vgnextoid=40f62f6990f6f210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=40f62f6990f6f210V
gnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default> 
15

 MURILLO HERNANDEZ, Alberto. Redes de Nueva Generación y Sector Público (y II). NAE, 2008. 
<http://blog.nae.es/?p=3189#doce> 
16

 GITPA. La Red Asturcón. GITPA: Oviedo, 2011. 
<http://www.gitpa.es/redasturcon.html> 
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http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.f492997b413c1d80a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=40f62f6990f6f210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=40f62f6990f6f210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://blog.nae.es/?p=3189#doce
http://www.gitpa.es/redasturcon.html


Models de desplegament i gestió de xarxes de nova generació. Autor: Joan Carrillo Garcia 

-20- 
 

4 Funcionament 
Un cop explicat què són les xarxes de nova generació, els avantatges i inconvenients i el 

moment actual de la fibra òptica al món, explicarem el funcionament d’aquestes xarxes. D’una 

banda veurem els passos que s’han de fer realitzar per a desplegar la xarxa i connectar la 

central amb l’usuari final, pel que fa a les infraestructures. D’altra banda explicarem les 

tecnologies involucrades i els tipus de configuracions d’aquesta xarxa. 

Abans d’iniciar qualsevol desplegament s’ha de realitzar un anàlisi de la zona on es desplegarà. 

Aquest pas s’anomena geomàrqueting, i és una segmentació territorial de les característiques 

del mercat, on es busca la necessitat o la demanda i els possibles compradors. També serveix 

per avaluar les característiques de la zona (usuaris que es connectaran, ample de banda 

necessari...) i així decidir la millor tecnologia i estimar els costos.  El problema principal 

d’aquest procés és la falta d’informació o la dificultat d’obtenir-la, per això molts cops és 

necessari anar a veure físicament com és la zona (edificis o cases unifamiliars, particulars o 

empreses...). 

 

Il·lustració 4.1: Exemple de mapa resultant d’un treball de geomàrqueting 

 

En aquest cas, els aspectes més importants a tenir en compte són els següents: 
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 Disponibilitat de xarxes troncals: interessa que existeixin aquestes xarxes per a 

realitzar el mínim d’inversió possible, ja que és més barat llogar una xarxa existent que 

crear una de nova. 

 Infraestructures existents: és important saber quines infraestructures existeixen per a 

poder passar correctament la fibra fins als habitatges. 

 Drets de pas: és bàsic disposar dels drets de pas per a poder desplegar la fibra. 

 Densitat de població: interessa que sigui el més alta possible ja que, com hem dit a 

l’apartat anterior, el nombre d’usuaris és inversament proporcional al cost mentre la 

mida del territori és directament proporcional. 

 Estructura dels edificis: hem d’assegurar-nos que podem passar la fibra fins als usuaris 

finals a través dels edificis. 

 

4.1 Fibra òptica 
La fibra òptica és un cable format fer fils de silici, vidre o altres materials plàstics 

extremadament fins pel qual s’envien uns polsos de llum que contenen la informació a 

transmetre. Aquest cable està format per un nucli on es troben els fils, un revestiment que 

rodeja el nucli i confina la llum al seu interior i un recobriment de plàstic que protegeix el cable 

i preserva la resistència de la fibra. 

4.1.1 Senyalització 

La senyalització és el mètode de comunicació de la fibra òptica i consisteix en transformar les 

cadenes de bits, a les quals es troba codificada la informació que es transmet, en cadenes de 

polsos de llum. Aquestes cadenes de bits només poden tenir dos estats, 0 i 1, que representen 

els estats “Off” i “On” respectivament, com podem veure a la figura 3.2. Els polsos de llum es 

poden transmetre mitjançant LED o làser, essent aquest últim el més utilitzat ja que les fonts 

de llum LED no suporten les velocitats superiors a 1 Gbps (mil milions de bits per segon). 

 

Il·lustració 4.2: cadena de bits “idealitzada” 

4.1.2 Tipus de fibra òptica 

La fibra òptica es pot dividir en dos tipus, segons el número de modes que suporta: 

 Fibres òptiques monomode: es tracta de fibres que només poden transmetre un únic 

feix de llum, és a dir, un únic mode de propagació. Es caracteritzen per tenir un nucli 

molt petit (aprox. 9 µm), per tant la fibra també ho és i el fa especialment fràgil. 

Utilitzen com a font de llum un làser infraroig que ingressa de forma que el feix de llum 

es transmet en línia recta pel centre del nucli. El gran avantatge és que poden 
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transmetre a més velocitat (més de 10 Gbps) i arribar a grans distàncies (fins a 400 

km). 

 Fibres òptiques multimode: són fibres que poden transmetre més d’un feix de llum 

(més d’un mode de propagació) i, per tant, són més amples (entre 50 i 65.5 µm). En 

aquest cas la font de llum pot ser un LED, ja que no suporta velocitats tant altes, i 

redueix el cost, i la llum no es transmet de forma recta, sinó que es va reflectint al 

revestiment, per tant la velocitat és menor i la distància a la que pot arribar també. 

 

Il·lustració 4.3: a l’esquerra, la fibra monomode; a la dreta, la fibra multimode 

4.1.3 Tipus de cable de fibra òptica 

El cable de fibra òptica es pot dividir també en dos tipus, però en aquest cas segons 

l’estructura que el conforma: 

 Cable d’estructura folgada: consta de varis tubs de fibra que rodegen un membre 

central de reforç. Cada tub porta varies fibres al seu interior i és folgat per a aïllar les 

fibres de qualsevol força exterior. A la vegada aquestes fibres es troben separades per 

un gel que les aïlla de l’aigua i aquest mateix gel també separa els tubs. L’element 

central de reforç és un material resistent com l’acer i el protegeix durant les 

operacions d’estesa del cable. La coberta exterior, en canvi, pot ser de diferents 

materials, des de polietilè fins acer, depenent on s’estengui el cable. Els cables 

d’estructura folgada s’utilitzen a instal·lacions exteriors (aèries i subterrànies, tant si es 

troben dins de conductes o no). 

 

Il·lustració 4.4: secció transversal d’un cable d’estructura folgada 

 Cable d’estructura ajustada: en aquest cas cada fibra es troba dins un tub diferent 

protegides individualment per una coberta de plàstic, i rodejant igualment el membre 
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central de tracció. La coberta exterior acostuma a ser de polietilè ja que els cables 

d’estructura ajustada està dissenyat per a instal·lacions d’interior i també d’estesa 

vertical per façana. 

 

Il·lustració 4.5: secció transversal d’un cable d’estructura ajustada 

També hi ha altres cables que són específics per a aplicacions concretes, com els cables 

blindats o els cables submarins, però són cables d’estructura folgada o ajustada amb petits 

canvis, com per exemple una estanquitat a grans pressions. 

4.1.4 Avantatges 

 Baixa atenuació: la fibra òptica és el mitjà físic amb menor atenuació (pèrdua de 

senyal), fet que permet enllaços directes a grans distàncies sense repetidors. 

L’atenuació de la fibra comercial és menor a 1dB/Km, però s’han aconseguit fibres 

especials amb una atenuació de 0,01 dB/Km. 

 Gran ample de banda: la capacitat de transmissió és molt elevada comparat amb el 

coure per exemple. Això es déu a la tecnologia WDM (multiplexació per divisió de 

longitud d’ona) que és capaç de multiplexar varies senyals sobre una sola fibra òptica 

mitjançant portadores òptiques de diferents longituds d’ona17. 

 Aïllament elèctric entre terminals: el fet de no existir components metàl·lics fa que no 

es produeixin induccions de corrent, per tant poden ser instal·lats a llocs amb perill de 

talls elèctrics. 

 Absència de radiació emesa: la fibra òptica transmet llum en comptes de radiacions 

electromagnètiques, per tant no hi ha interferències amb equips elèctrics ni es 

degrada la senyal per les radiacions emeses per altres mitjans. 

 

                                                           
17

 WIKIPEDIA. Wavelength-division multiplexing. Wikimedia Foundation, Inc., 2013. 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Wavelength_division_multiplexing> 

http://en.wikipedia.org/wiki/Wavelength_division_multiplexing
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4.1.5 Inconvenients 

 Pèrdua d’inserció de canal: la pèrdua del senyal a la fibra òptica es produeix per 

diversos factors. Un dels més importants és la curvatura de la fibra, que pot fer que es 

perdi el senyal durant el camí ja que el senyal no es reflecteix. Això es déu a que el feix 

de llum que es va reflectint al revestiment del cable, arriba a un punt en que l’angle 

amb el que arriba respecte la normal és més petit de l’angle mínim o angle crític i en 

comptes de reflectir-se, es refracciona, com podem veure a la figura 3.6. 

 

Il·lustració 4.6: a l’esquerra, l’angle d’incidència, en que la llum no es reflexa; al centre, l’angle crític, angle límit 
per a la reflexió; a la dreta, l’angle de reflexió, on tota la llum es reflexa 

Aquestes curvatures que es produeixen a la fibra es poden categoritzar en: 

microcurvatures i macrocurvatures. Les microcurvatures es deuen a imperfeccions a la 

geometria de la fibra a l’hora de fabricar-la, tot i que també és pot deure a la tensió, la 

pressió o la torsió que rep la fibra. A la figura 3.7 podem veure com a causa d’una 

microcurvatura la llum pot no ser reflectida i perdre’s el senyal. Les macrocurvatures 

les causen els operaris a l’hora d’estendre la fibra, en no respectar el radi límit de 

curvatura de la fibra. Aquesta macrocurvatura té el mateix efecte que la 

microcurvatura i fa que es pugui perdre el senyal si aquest arriba amb un angle no 

adequat, com a la figura 3.8.El radi límit de curvatura variarà segons la situació: “Els 

cables de quatre o menys fibres destinats al cablejat horitzontal o centralitzat admeten 

un radi de curvatura de 25 mm quan no estan subjectes a tensió. Els cables de quatre o 

menys fibres destinats a ser estesos a través de canalitzacions admetran un radi de 

curvatura de 50 mm sota una tracció de 220 N. La resta admetran un radi de 10 cops 

els diàmetre exterior del cable quan no estiguin subjectes a càrrega de tensió i 20 cops 

el diàmetre exterior quan estiguin subjectes a càrrega de tensió fins al límit nominal 

del cable”18. 

 

Il·lustració 4.7: pèrdua del senyal a causa d’una microcurvatura 

                                                           
18

 FIBRA ÓPTICA HOY. Network Super Vision. Fuke Networks, Inc., 2011. 
< http://www.fibraopticahoy.com/cableado-de-fibra-optica-para-comunicaciones-de-datos-1%C2%AA-
parte/> 

http://www.fibraopticahoy.com/cableado-de-fibra-optica-para-comunicaciones-de-datos-1%C2%AA-parte/
http://www.fibraopticahoy.com/cableado-de-fibra-optica-para-comunicaciones-de-datos-1%C2%AA-parte/
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Il·lustració 4.8: pèrdua de senyal a causa d’una macrocurvatura 

 Dispersió del senyal: la dispersió del senyal descriu com s’escampen els polsos de llum 

quan viatgen a través de la fibra òptica. Com hem explicat prèviament, a les fibres 

òptiques multimode viatgen diversos feixos de llum (modes) simultàniament que es 

van reflectint per la fibra. Els modes que reboten més cops s’anomenen “modes 

d’ordre superior” mentre que els que reboten menys cop són “modes d’ordre 

inferior”. Això limita l’ample de banda de la fibra ja que, com més cops es reflexa, més 

triga en arribar al destí, i a la figura 3.9 es pot veure com els diferents modes recorren 

més o menys distàncies. 

 

Il·lustració 4.9: podem veure la dispersió causada a les fibres multimode 

4.1.6 Comparació fibra coure 

Hem vist que l’ample de banda de la fibra és molt superior al del coure, ja que pot superar els 

10 Gbps mentre el coure ni tan sols arriba a 1 Gbps. A més, un altre avantatge de la fibra és 

que no pateix cap efecte per les emissions electromagnètiques, ja que està fabricada amb 

materials no metàl·lics, i té una excel·lent immunitat al soroll i les altres fonts. En canvi, els 

cables de coure pateixen els efectes de les emissions electromagnètiques, per exemple a les 

tempestes elèctriques, així com el soroll dels altres cobles o de les fonts d’emissió. Però a més, 

una gran diferència la trobem en l’atenuació de la fibra, que en un cable de coure és d’entre 

3,6 db/100 m (a una freqüència de 4 MHz) i 49 db/100 m (a una freqüència de 600 MHz) i, en 

canvi, l’atenuació d’un cable de fibra convencional és d’aproximadament 1 db/Km. Això resulta 

en que en els desplegaments amb cables de fibra es poden cobrir grans distàncies sense 

perdre gairebé senyal i sense l’ús d’amplificadors, al contrari del que passa amb el coure. 
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4.1.7 Fibra fosca 

Es coneix com a fibra fosca al desplegament de fibra per part d’un operador en que desplega 

més fibra de la que utilitzarà per a llogar-la a tercers. D’aquesta forma, si en un futur volgués 

ampliar la fibra, s’evitaria tornar a obrir les rases, amb l’estalvi que això suposa. A més, això 

fomentarà la competència ja que, per als altres operadors, és molt més econòmic llogar la fibra 

ja desplegada que desplegar-ne de nova. 

Aquest fet és molt comú en els casos en que una administració pública encarrega el 

desplegament d’una XNG ja que, si desplega fibra fosca, permetrà a qualsevol operador 

accedir a la fibra i així no distorsionarà els mercats i la competència. En el cas d’un model sense 

participació pública els operadors no acostumen a llogar-la a la resta d’operadors ja que els 

permetrà accedir a la seva fibra per un mòdic preu i, en canvi, l’operador propietari haurà fet 

una gran inversió per a desplegar-la. El que sí és més comú és llogar la fibra a grans empreses, 

per exemple els bancs, per a que puguin interconnectar els seus centres amb fibra òptica. 

El nom de fibra fosca es déu a que, mentre la fibra està desplegada però encara no està en ús 

ja que cap operador l’ha llogat, no es transmeten dades, és a dir, no hi passen els feixos de 

llum, per tant, està fosca. 

4.2 Tecnologia FTTH 
La tecnologia Fibre-to-the-Home (FTTH) es basa en l’ús de fibra òptica i elements òptics per a 

distribuir els serveis a les llars mitjançant un feix de llum. Depenent de fins on arriba la fibra 

òptica respecte l’habitatge, hi ha 4 tipus de tecnologies (il·lustració 3.10). 

 

Il·lustració 4.10 Diferència entre els tipus de tecnologies de fibra depenent fins on arriba 
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Aquesta tecnologia pot utilitzar dos tipus d’arquitectures: activa i passiva. 

4.2.1 Arquitectura Activa 

L’arquitectura activa o punt-a-punt (P2P) es caracteritza perquè utilitza com a mínim una fibra 

per a cada connexió des del node central fins a la llar/oficina. Això fa que la xarxa sigui més 

segura ja que cada transmissió està físicament separada per fibres i aquest fet garanteix un 

futur més longeu d’aquesta infraestructura. Les xarxes P2P disposen d’una OLT, que és un 

switch d’Ethernet d’alta capacitat que es troba al node central i es comunica amb tots els 

punts d’agregació; un switch a cada punt d’agregació, que mitjançant les seves interfícies es 

comunica amb els destins finals;  i una ONT al destí final que rep les dades d’aquests punts 

d’agregació i es connecta amb els nodes finals (ordinadors, mòbils, etc.). 

 

Il·lustració 4.11: arquitectura de xarxa activa 

4.2.2 Arquitectura passiva 

L’arquitectura passiva o PON és una arquitectura punt-a-multipunt (P2M) i es caracteritza 

perquè cada usuari final es connecta a la xarxa òptica mitjançant un splitter òptic passiu, el 

qual comparteix una mateixa fibra per a 32 o 64 usuaris. Els avantatges d’aquesta arquitectura 

són els següents: per una banda el desplegament és més barat ja que no es necessiten tants 

metres de fibra (una sola fibra es comparteix entre molts usuaris) i per altra banda, tots els 

components òptics són passius, per tant, resisteixen millor les condicions de l’entorn i no es 

necessita alimentació entre l’oficina central i els usuaris. 

 

Il·lustració 4.12: arquitectura de xarxa passiva 
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4.3 Infraestructura 
Per a connectar la oficina central amb els punts d’interconnexió i aquests amb els habitatges, 

s’ha de passar la fibra pel mig de les diferents ciutats o pobles. Normalment aquestes ciutats 

tenen una alta densitat de població i es troben plenes d’edificis, però hi ha llocs on la fibra 

també arriba que són zones rurals o ciutats menys densament poblades. Això fa que la forma 

de passar el cable de fibra variï segons les característiques de cada zona, i aquestes formes són 

les següents: 

4.3.1 Subterrània 

Aquesta forma de desplegament és la més comuna, ja que hi ha moltes formes diferents de 

realitzar-la; a més que és la millor estèticament parlant i no pateix les condicions 

meteorològiques adverses.  Les diferents opcions són les següents: 

 Canalització a rases: es realitzen rases on el cable va soterrat, dins de conductes per a 

que estiguin més protegits i per on hi cap més d’un cable. Te varis inconvenients, com 

que s’han de realitzar talls al carrer, demanar permisos a l’administració i es poden fer 

malbé serveis ja operatius com l’aigua, la llum o el gas. A més té un alt cost, que es pot 

reduir en cas d’aprofitar una rasa oberta en aquell moment (per un altre tipus 

d’instal·lació) per a instal·lar els cables. 

 

Il·lustració 4.13: exemple de canalització dins una rasa 

 

 Instal·lació a galeries de servei i clavegueram: consisteix a passar el cable a través de 

les infraestructures subterrànies ja existents al territori urbà, com el clavegueram. El 

cost és prou baix ja que no s’han de realitzar obres, però té el problema que aquest 

tipus d’instal·lació no és sempre possible, ja que existeix una dependència de l’estat 

dels conductes que s’han d’utilitzar. 
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Il·lustració 4.14: il·lustració de l’estesa de la fibra subterrània per via manual 

 

 Instal·lació a microrases: es realitza, amb una maquina especial, una rasa d’una mida 

molt reduïda (menys de 10 cm d’ample i 20 cm de profunditat) per on passarà el cable, 

dins d’un conducte o element protector. Després es segella mitjançant un material 

bituminós, com el quitrà, amb el qual es tanca la microrasa. Els principals avantatges 

són, sobretot, la rapidesa i el baix cost amb el que es realitza la feina, ja que no es 

produeix runa i gairebé no afecta al tràfic. També té importants  inconvenients, com 

que no es pot utilitzar la mateixa rasa per a passar més cables posteriorment o que és 

fàcil que el cable es faci malbé per les tasques de manteniment d’altres 

infraestructures urbanes. A més els cables a utilitzar han de ser d’un diàmetre reduït i 

resistents a la vibració i a les altes temperatures, que agafa el material bituminós en el 

moment de segellar-lo. 

 

 

Il·lustració 4.15: a l’esquerra, la màquina que realitza la microrasa; al mig aspecte final d’aquesta des de dins; i a 
la dreta, l’aspecte final des de fora 

4.3.2 Aèria 

El desplegament aeri consisteix en passar el cable de fibra pels pals per on passen cables 

elèctrics o de telecomunicacions, molt comuns als pobles. És el tipus més senzill i barat de tots 
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ja que, normalment, no es necessita cap tipus d’obra. En canvi, és poc utilitzat ja que les 

normatives de molts països la prohibeixen per l’impacte visual. 

 

Il·lustració 4.16: l’estesa aèria té el gran inconvenient de l’impacte visual, molt poc estètic 

El cable de fibra s’estén junt amb un fiador que li va donant voltes per a evitar el moviment 

que pot causar el vent (Figura 3.6). Aquest cable ha de tenir unes característiques especials ja 

que ha de resistir les condicions meteorològiques adverses. 

 

Il·lustració 4.17: fixació del cable de fibra i el fiador al pal 
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4.3.3 Estesa per façana 

L’estesa per façana consisteix en passar la fibra òptica enganxada a la façana, gairebé sempre 

dins de conductes. Té un cost baix però no es recomana pel risc que suposa un cop instal·lat el 

cable, ja que és fàcil que pugui ser robat o extraviat; així i tot és molt utilitzat a les grans ciutats 

perquè no hi ha pals per fer desplegament aeri i no es possible desplegar tota la fibra 

subterràniament. Com en el cas del desplegament aeri afecta a l’estètica, en aquest cas dels 

edificis, i per això les comunitats de veïns son reticents i hi posen impediments. 

 

Il·lustració 4.18: estesa de fibra òptica per façana 
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5 Actors 
A un desplegament d’FTTH hi ha diferents actors que hi prenen part, tot i que no tots tenen la 

mateixa influència. Com aquest projecte està orientat als models de desplegament amb 

participació pública, ens referirem als actors que participen en aquest tipus de models. Els 

actors partícips els podem dividir en dos àmbits: sector públic i sector privat  

5.1 Sector públic 
Pel que fa als actors que prenen part al desplegament i corresponen al sector públic, tenim dos 

tipus, cadascú amb una funció diferent, i són els següents: reguladors i ajuntaments o governs. 

5.1.1 Reguladors 

Els reguladors tenen un paper bàsic a qualsevol desplegament d’FTTH, ja que són els 

encarregats de marcar les pautes a seguir i definir els límits de qualsevol tasca a realitzar 

durant aquest desplegament. La funció dels reguladors, en aquest àmbit, és controlar que 

l’encarregat del desplegament compleixi totes les lleis i no realitzi cap acció superant els límits 

d’aquesta. 

A la Unió Europea podem considerar quatre tipus d’organismes reguladors19: 

 Independents: són aquells que tenen responsabilitats compartides amb l’administració 

pública. 

 Independents consultius: la seva única activitat és la de la consulta obligada pel 

govern, tot i que no té per què ser vinculant. 

 Ministerials: són els que estan vinculats a l’administració pública a través d’algun 

departament ministerial. 

 Autoritats de Competència: exerceixen exclusivament la feina de vigilància del mercat. 

Tots aquests reguladors han de reunir les següents característiques segons la Comissió 

Europea: 

 Autonomia, independència i necessitat de rendició de comptes. 

 Ser entitats públiques amb responsabilitats compartides amb l’administració. 

 Gaudir d’un estatus “quasi bé judicial”. 

 Independència reguladora enfront les parts interessades. 

A més dels diferents tipus, també hi ha diferents reguladors nacionals, continentals i, fins i tot, 

mundial. Lògicament, un regulador d’un estat de la Unió Europea com pot ser la  CMT 

(Comisón del Mercado de las Telecomunicaciones) no pot contradir al regulador de la Unió 

(Comissió Europea); igual que aquest últim no pot contradir al regulador mundial (ITU). 

 

 

                                                           
19

 MARTÍN PEÑA, Mariano; MARTÍN GARCÍA, Alberto. “La Ordenación de los Organismos Reguladores”. 
¿Hay Derecho?, 2012. 
<http://hayderecho.com/2012/02/22/la-ordenacion-de-los-organismos-reguladores/> 

http://hayderecho.com/2012/02/22/la-ordenacion-de-los-organismos-reguladores/
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5.1.2 Ajuntaments/Governs 

Els ajuntaments i els governs poden tenir diferents rols en un desplegament d’FTTH, depenent 

del grau d’implicació que depèn de diversos factors com la participació econòmica o si 

l’administració és la impulsora del projecte o només inversora. Però un rol fix que sempre 

tenen és el rol burocràtic, que com hem comentat prèviament, pren importància a l’hora de 

desplegar la fibra al carrer. 

Pel que fa a la part econòmica, la inversió que realitza una administració pot suposar un 

percentatge més petit o més gran, però normalment s’intenten buscar inversors del sector 

privat per a que l’administració no hagi de fer una despesa tan gran. 

Deixant de banda la part econòmica, també s’ha de tenir en compte si el projecte ha estat 

impulsat per l’administració o, en canvi, ha estat proposat per una empresa del sector privat i 

l’administració es limita a subvencionar part del projecte. Lògicament, en el primer cas 

l’ajuntament o govern tindrà una participació més important que en el segon. 

Aquests dos aspectes no tenen per què estar relacionats, es pot donar el cas en que una 

administració sigui la impulsora del projecte però la seva participació econòmica sigui, si més 

no, discreta. El cas de l’Amsterdam Citynet, que més endavant estudiarem amb profunditat, 

n’és un exemple, ja que l’aportació de l’ajuntament d’Amsterdam suposa un 20% del total de 

la inversió, tot i que el mateix ajuntament és l’impulsor. 

El rol burocràtic que pren de l’administració, ja que s’han de demanar els permisos necessaris 

per a desplegar la fibra pels carrers, és important per a poder agilitzar aquests tràmits. Així, 

quan l’ajuntament de la ciutat on es desplega la fibra és partícip del projecte, s’encarregarà 

que tots aquests tràmits es realitzin ràpidament i sense traves, quelcom que no es podria 

assegurar en cas que l’administració no estigués implicada en aquest projecte. 

5.2 Sector privat 
Pel que fa al sector privat, el número de partícips és més gran i aquest pot variar segons com 

estigui plantejat el desplegament. Tot seguit explicarem el paper dels següents actors: 

comunitats de veïns, inversors, operadors i proveïdors de servei (ISP). 

5.2.1 Inversors 

Els inversors privats són les empreses del sector privat que tenen participació econòmica en el 

projecte. Això els converteix en propietaris d’una part de la xarxa, de la qual podran obtenir 

uns fruits a curt o llarg termini. Aquests inversors poden ser tant empreses del sector, és a dir, 

operadors de telecomunicacions, com altres empreses que es dediquen a la inversió o que 

tenen interès en invertir en el desplegament per algun altre motiu. 

Un exemple de model de desplegament on hi tenen cabuda aquests dos tipus d’inversors 

també és el de l’Amsterdam Citynet. En aquest projecte, l’operador Reggefibber, que opera la 

part passiva i activa de la xarxa, va realitzar una inversió que suposa el 33% del total, junt amb 
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ING Real Estate20, empresa dirigida a les inversions de capital a desenvolupaments, centres 

operatius comercials o fons d’inversió immobiliària, entre d’altres. 

5.2.2 Operadors 

Els operadors de xarxa són els encarregats de desplegar la fibra fins als edificis per a que els 

proveïdors puguin oferir-la als usuaris finals. Sovint hi ha un operador que s’encarrega només 

de la part passiva de la xarxa, és a dir, tot el desplegament de la fibra i dels elements passius 

(NetCo), i un altre operador que s’encarrega de la instal·lació dels components actius, de la 

part activa de la xarxa i tot el necessari per a que els proveïdors puguin connectar els clients a 

la xarxa (OpCo). Aquest tipus de xarxes es coneixen com a xarxes de tres nivells on es pot 

diferenciar la infraestructura passiva, la infraestructura activa i els serveis, cadascun d’aquests 

a càrrec d’un ens diferent (il·lustració 4.1). El projecte NGNBN de desplegament d’FTHH a 

Singapur és un clar exemple d’aquest tipus d’estructura, més endavant veurem aquest cas amb 

més detall. 

En molts casos l’operador és també un dels principals inversors, com hem comentat 

prèviament. Sobretot en els casos en que no existeix participació econòmica de 

l’administració, l’operador acostuma a ser l’impulsor del desplegament i, molts cops, l’únic 

inversor. 

5.2.3 ISP 

Els proveïdors de serveis de telecomunicacions són els encarregats d’oferir els serveis als 

usuaris finals. Són els encarregats de realitzar la última connexió de fibra, és a dir, 

s’encarreguen de la instal·lació del cable des de la façana, el terrat o l’interior de l’edifici fins a 

dins de l’habitatge o la oficina on es troba el client. En molts casos l’operador i l’ISP és el 

mateix, però quan no és així, l’ISP lloga la xarxa de fibra als operadors per a poder oferir-la al 

client final. D’aquesta forma, així com operadors de la xarxa n’acostuma a haver un o dos 

depenent de la estructura de la xarxa, ISP n’hi ha diversos per a la mateixa xarxa. Això es déu a 

que en el cas d’una xarxa com aquesta, l’ISP només ha de llogar la fibra i connectar als clients 

per a oferir els serveis, per tant és molt econòmic. 

 

                                                           
20

 Empresa de l’ING Group 
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Il·lustració 5.1: estructura de xarxa de tres nivells 

5.2.4 Comunitats de veïns 

Les comunitats de veïns tenen un paper secundari a qualsevol desplegament però la seva 

col·laboració és de gran ajuda als operadors, que poden tenir grans beneficis. La seva feina és 

la de permetre o denegar el pas de la fibra pel seu edifici als operadors que la despleguen. El 

fet de denegar el pas no només pot perjudicar als habitants de la comunitat en qüestió, també 

pot afectar als del seu voltant ja que, sovint, per a arribar a un edifici s’ha de passar abans pel 

seu limítrof. 

Això es déu a que no tota la fibra es troba canalitzada al subsòl i es va traient davant cada 

edifici, sinó que es treu a un sol punt per a abastir a tota una illa de cases. D’aquesta forma, si 

una comunitat denega el pas de la fibra pel seu edifici, pot afectar a tots els edificis que es 

trobin més enllà d’aquest. Per aquest motiu, la col·laboració de les comunitats de veïns és molt 

positiva per a l’operador ja que els permet arribar a més habitatges (més clients potencials) i 

tenir menys metres de cable soterrat (redueix el cost de la instal·lació). 

Al nostre país, el motiu principal pel qual les comunitats de veïns es mostren reticents a la 

instal·lació de la fibra pel seu edifici és l’impacte estètic que suposa tenir cables penjats al llarg 

de la façana. També hi ha altres motius que dificulten aquesta instal·lació, com la por a patir 

malalties per part dels veïns suposadament degut a les radiacions del cable o les molèsties que 

genera fer obres a la façana21. Per exemple, l’operador Orange l’any 2010 va denunciar que el 

80% de les comunitats on havia demanat els permisos d’instal·lació va obtenir resposta 

negativa; i Movistar va denunciar casos en que les comunitats afegien clàusules abusives, com 

                                                           
21

 MAPFRE. “El cableado de fibra óptica y las comunidades de vecinos, un amargo desencuentro”. 
Mapfre, 2012. 
<http://www.hogar.mapfre.com/noticia/1271/el-cableado-de-fibra-optica-y-las-comunidades-de-
vecinos-un-amargo-desencuentro> 

http://www.hogar.mapfre.com/noticia/1271/el-cableado-de-fibra-optica-y-las-comunidades-de-vecinos-un-amargo-desencuentro
http://www.hogar.mapfre.com/noticia/1271/el-cableado-de-fibra-optica-y-las-comunidades-de-vecinos-un-amargo-desencuentro
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per exemple que “la instal·lació seria retirada a simple demanda de la comunitat sense cap 

tipus d’indemnització i essent assumits els costos de la instal·lació per part de la companyia”22.  

Per aquest motiu, el govern espanyol va proposar una reforma de la llei al setembre de 2013 

on es determina que els operadors no necessiten el permís de les comunitats de veïns per a 

desplegar la fibra23.  

                                                           
22

 SANZ, Javier. “Las razones rocambolescas de las comunidades de vecinos para rechazar la fibra de 
Movistar”. Adslzone, 2013. 
<http://www.adslzone.net/article11026-las-razones-rocambolescas-de-las-comunidades-de-vecinos-
para-rechazar-la-fibra-de-movistar.html> 
23

 LA MONCLOA. Referencia del Consejo de Ministros. La Moncloa, 2013. 
<http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2013/refc20130913.htm#Telecomuni
caciones> 

http://www.adslzone.net/article11026-las-razones-rocambolescas-de-las-comunidades-de-vecinos-para-rechazar-la-fibra-de-movistar.html
http://www.adslzone.net/article11026-las-razones-rocambolescas-de-las-comunidades-de-vecinos-para-rechazar-la-fibra-de-movistar.html
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2013/refc20130913.htm#Telecomunicaciones
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2013/refc20130913.htm#Telecomunicaciones
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6 Normativa 
En aquest apartat farem un resum de les normatives existents a cada continent o regió de les 

quals més tard explicarem un model de desplegament de XNG real. El que volem és veure els 

marcs reguladors existents i quina és la tendència que marca cada normativa per a més tard 

veure com s’apliquen a cada desplegament. 

6.1 Unió Europea 
La normativa europea de les telecomunicacions es basa en dos marcs reguladors, un de l’any 

2002 i un altre entre 2007 i el 2010. A la Unió Europea, l’autoritat competent és la Comissió 

Europea, però cada país disposa també d’una autoritat competent anomenada ANR (Autoritat 

Reguladora Nacional).  El primer marc regulador es va crear després que als anys 90 s’obrís el 

mercat de les telecomunicacions a la competència, que abans estava reservat als monopolis i 

oligopolis. L’objectiu principal era el de reforçar la competència, donant facilitats a nous 

operadors per a entrar al mercat i estimulant la inversió en aquest sector. Dins d’aquest marc 

s’establia que després de tres anys  de l’aplicació de la normativa i periòdicament, hauria de 

ser revisat pels Estats membres de la Unió per a valorar el funcionament de les mesures 

adoptades, i d’una revisió d’aquest tipus neix el segon marc regulador, aplicat finalment l’any 

2010. 

6.1.1 Marc regulador 200224 

Com hem comentat, al marc regulador de 2002 es vol obrir el mercat de les telecomunicacions 

a la competència. Per a fer-ho realitat, el primer que es fa és explicar com han de ser les ANR i 

quines són les seves obligacions, per a garantir que a cada país s’aplicarà correctament 

aquesta directiva a través de les ANR. Les característiques que han de tenir les ANR són: 

 Independència: els Estats han de garantir la independència de les ANR, que seran les 

responsables ex ante dels mercats i no acceptaran ordres de cap altre organisme. 

 Dret de recurs: cada país ha de possibilitar als usuaris o empreses recórrer davant una 

organisme independent, en cas d’un enfrontament amb l’ANR. 

 Imparcialitat i transparència: els Estats membres hauran de garantir que les ANR 

actuen de forma totalment imparcial i transparent, i s’han d’assegurar que quan 

vulguin adoptar mesures que afectin significativament al mercat, s’aplicaran 

mecanismes de consulta a les part interessades. 

 Consolidació del mercat interior: les ANR han de trobar solucions per afrontar 

qualsevol situació que sorgeixi al mercat de les comunicacions electròniques, tot i que 

la Comissió pot refusar mesures propostes per les ANR. 

Pel que fa a les obligacions i missions de les ANR, aquestes en són algunes: 

 Lluitar per a que els usuaris tinguin el màxim benefici en quant a possibilitats d’elecció, 

preu i qualitat. 
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 COMISSIÓ EUROPEA. Directiva 2002/21/CE del Parlament Europeu i del Consell. Comission of the 
European Communities, 2002. 
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0033:0050:ES:PDF> 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0033:0050:ES:PDF
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 Garantir el desenvolupament de les pràctiques reglamentàries i l’aplicació del nou 

marc regulador. 

 Garantir la disponibilitat de processos senzills per a la resolució de litigis. 

 Assegurar que, en una demanda de drets de pas, l’autoritat competent actua sobre 

procediments transparents, sense discriminacions ni demores, en un màxim de sis 

mesos. 

 En alguns casos, obligar a una empresa a compartir la seva xarxa de comunicacions 

electròniques, sempre sota una situació d’accés als recursos limitada. 

Un altre apartat important en aquesta directiva, és el del control a les empreses amb pes 

significatiu al mercat (PSM). Aquest apartat es desenvolupa en tres passes: 

1. Definició dels mercats. 

2. Anàlisi dels mercats. 

3. Adopció de remeis. 

El que es diu en aquestes tres passes és que les ANR han d’identificar els mercats que tenen 

escassa competència, analitzar el grau de competència en cada un d’aquests mercats i, 

finalment, imposar obligacions als operadors PSM per a beneficiar la competència. 

Altre aspectes d’aquest marc regulador on es pot veure clarament la tendència són els 

següents: 

 Portabilitat de número: s’introdueix la possibilitat de canviar de companyia de telèfon 

mòbil sense haver de canviar el número. 

 Entrada al mercat: es donen llicències a nous operadors per a que puguin entrar al 

mercat sota un regim d’autoritzacions generals. 

Comparat  amb el marc regulador anterior, la regulació és més senzilla per a aquells operadors 

menors, i una mostra és que el nombre de directives es va reduir de trenta a cinc. 

6.1.2 Marc regulador 2007-201025 

Com hem comentat prèviament, aquest marc regulador és una reforma de la directiva anterior 

entorn a tres eixos: legislar millor per a aconseguir unes comunicacions electròniques 

competitives, completar el mercat interior de les comunicacions electròniques i protegir més 

als consumidors. Com veurem tot seguit, gran part de les mesures aplicades tenen la finalitat 

de protegir als usuaris de certs abusos per part de les empreses de telecomunicacions. als 

Aquesta reforma consta de 12 punts principals, dels quals destaquem els següents: 

 Portabilitat en un dia: els usuaris podran canviar d’operador fixe o mòbil en un dia 

laborable i conservant el número. A més es limita la permanència a 24 mesos. 

                                                           
25

 COMISSIÓ EUROPEA. Directiva 2009/140/CE del Parlament Europeu i del Consell. Comission of the 
European Communities, 2009. 
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0037:0069:ES:PDF> 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0037:0069:ES:PDF
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 Millor informació: la nova normativa garantirà als usuaris entendre bé els serveis als 

quals s’abonen i conèixer alguns paràmetres com la QoS i els guanys dels usuaris en 

cas que no es compleixin els nivells mínims. 

 Protecció dels drets dels usuaris relatius a l’accés a Internet: en particular s’han de 

respectar la protecció d’innocència i el dret a la intimitat. 

 Noves garanties d’Internet obert i més neutre: garantirà als usuaris tenir una major 

elecció de proveïdors de serveis d’internet i més possibilitats de velocitats i serveis. Les 

ANR hauran de promoure que certes xarxes es converteixin en neutres. 

 Les ANR tindran major independència: la normativa reforçarà la independència de les 

ANR, eliminant qualsevol interferència a les seves tasques. 

 Accelerar l’accés de banda ampla de tots els europeus: actualment només el 70% de 

les zones rurals a la Unió Europea tenen accés a la banda ampla, per tant, aquesta 

mesura ajudarà a resoldre el problema fent millor ús de l’aspecte radioelèctric. 

 Promoure la competència i inversió a les XNG: aquest apartat, el més interessant en 

relació a aquest projecte, es veu reforçat  al setembre de 2010 amb una recomanació 

de la Comissió en relació a les XNG. 

6.1.3 Recomanació de la Comissió Europea relativa a l’accés regulat de 

les XNG26 

Aquesta recomanació té l’objectiu d’afavorir la transició cap a les XNG, basant-se en les 

directives anteriorment mencionades. Els punts més importants de la recomanació es 

refereixen als següents aspectes: 

 A l’accés a la infraestructura de xarxa a l’engròs, quan existeix un operador amb PSM, 

les ANR han d’aplicar les següents mesures: 

o L’accés a la infraestructura d’obra civil de l’operador amb PSM ha d’oferir-se 

obligatòriament a preus orientats a costos. 

o L’accés al segment de terminació en els desplegaments d’FTTH ha d’anar 

acompanyat de l’accés al cablejat dins els edificis. 

o L’accés desagregat al bucle de fibra òptica en els desplegaments d’FTTH ha 

d’anar acompanyat de mesures que permeten la col·locació i la disponibilitat. 

 A l’accés de banda ampla a l’engròs, en cas d’operador PSM, s’anima a les ANR a fer 

obligatòria la oferta dels diferents productes a l’engròs per a afavorir la competència. 

 A les migracions de coure a fibra, l’operador amb PSM haurà d’informar amb un mínim 

de cinc anys d’antelació el tancament dels punts d’interconnexió a l resta d’operadors, 

sempre i quan no existeixi un acord de migració entre els operadors amb PSM i la resta 

d’operadors. 

 Quan sigui possible, les ANR han de garantir que les instal·lacions de nova creació de 

l’operador amb PSM estiguin dissenyades de forma que permetin desplegar la fibra a 

varis operadors. 
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 COMISSIÓ EUROPEA. Recomanació de la Comissió relativa a l’accés regulat a les XNG. Comission of 
the European Communities, 2010. 
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:251:0035:0048:ES:PDF> 
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 Quan es disposi de conductes, les ANR haurien d’obligar a facilitar l’accés a la 

infraestructura d’obra civil. 

 La decisió d’una administració pública de convertir-se en un inversor d’un projecte de 

fibra, dependrà del balanç de costos, beneficis i riscos. Així doncs, si els beneficis són 

insuficients per a cobrir els costos, la inversió no serà possible, però aquests beneficis 

no han d’estar només relacionats amb els beneficis associats amb el desplegament de 

la fibra. 

 Una manera més intervencionista per part d’un administració pública d’invertir en 

xarxes de fibra, seria la de crear una companyia que s’encarregués d’aquest 

desplegament. Aquesta situació només es produirà en cas que altres actors del mercat, 

com operadors de cable, no tinguin cap previsió de realitzar un desplegament d’FTTH 

en un temps raonable. 

 En cas que una administració finalment accedeixi a invertir en un desplegament 

d’FTTH, ha de ser demostrat a través d’un bon pla de negoci i una important inversió 

privada al projecte. A més, la part privada ha d’assumir els riscos vinculats a la inversió 

en les mateixes condicions que l’administració pública. 
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6.2 Austràlia 
La principal normativa actual de les telecomunicacions a Austràlia data de l’any 1997, i es 

tracta del Telecommunications Act 1997. Aquest marc regulador es centra en la protecció de 

les dades dels usuaris per evitar que els qui puguin accedir a aquestes dades en facin un mal 

ús. El creador d’aquesta normativa és l’Australian Communications and Media Authority 

(ACMA), que és l’autoritat estatal a l’àmbit de les telecomunicacions. A més, existeixen dos 

organismes, un que investiga i determina les queixes dels usuaris dels serveis de 

telecomunicacions, incloses les queixes al voltant de la privacitat, el TIO; i un altre que s’ocupa 

de les denúncies d’intrusió a la vida privada de les persones al sector de les telecomunicacions, 

anomenat OPC.  

Pel que fa a la xarxa nacional de fibra òptica que s’està desplegant a Austràlia, la National 

Broadband Network (NBN), es van crear dos marcs reguladors específics: el National 

Broadband Network Companies Act 2011 i el Telecommunications Legislation Amendment 

(National Broadband Network Measures – Access Arrangements) Act 2011, on s’especifica la 

regulació especial per a aquest desplegament i per a l’empresa NBN Co, creada pel govern per 

a encarregar-se d’aquest projecte27. 

Per a facilitar aquest desplegament, s’ha creat un marc regulador, el Telecommunications 

Amendment Regulations 2011, i s’ha modificat el Telecommunications (Low-impact Facilities) 

Determination que datava de l’any 1997 i tot això permetrà un desplegament més ràpid i 

senzill28. 

6.2.1 Telecommunications Act 199729 

Aquesta normativa regula les activitats dels participants a la indústria de les 

telecomunicacions, i s’ha anat actualitzant any rere any per a millorar la legislació vigent. 

Destaca la separació entre carriers i carriage service providers. El carrier és el propietari de la 

carrier licence, llicència que es requereix per a que una infraestructures pugui transportar les 

comunicacions mitjançant l’energia electromagnètica guiada i no guiada. En canvi, el carriage 

service provider és qui fa ús d’aquesta infraestructura per a portar les comunicacions fins als 

usuaris finals i oferir-los els serveis de telecomunicacions. 

Es centra en gran mesura en la regulació de l’ús i difusió d’informació obtinguda durant el 

subministrament dels serveis de telecomunicacions. Entre moltes altres mesures, es determina 

que qualsevol participant de la indústria que faci difusió del contingut d’una comunicació, d’un 

servei de transport sol·licitat o d’informació personal s’enfronta a una pena de presó. També 

s’inclou el cas en que es faci pública una informació que s’ha obtingut sota demanda judicial. 

L’any 2006 es va fer efectiu un canvi en aquest apartat on es millorava significativament la 
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 NBN Co. Regulation & Legislation. NBN Co Limited, 2013. 
<http://www.nbnco.com.au/about-us/corporate-nbn-responsibility/regulation-legislation.html> 
28

 DBCDE. Regulatory measures to facilitate the rollout of next-generation broadband. Australian 
Goverment, 2013. 
<http://www.archive.dbcde.gov.au/2013/september/national_broadband_network/regulatory_measur
es_to_facilitate_the_rollout_of_next-generation_broadband> 
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 COMLAW. Telecommunications Act 1997. Australian Goverment, 2013. 
<http://www.comlaw.gov.au/Details/C2013C00633> 

http://www.nbnco.com.au/about-us/corporate-nbn-responsibility/regulation-legislation.html
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privacitat de les dades i on s’especifica que l’accés a les dades emmagatzemades a les 

comunicacions passava a estar regulat pel Telecommunications (interception and Access) Act30. 

6.2.2 NBN Companies Act 201131 i Telecommunications Legislation 

Amendment (NBN Measures – Access Arrangements) 2011 32 

Aquests dos marcs reguladors, com hem comentat, s’han creat específicament pel projecte de 

desplegament de fibra a tota Austràlia, l’NBN. L’objectiu d’aquesta xarxa és que operarà de 

forma transparent, a l’engròs, oberta, sense discriminació d’accés i sota la supervisió de la 

Comissió Australiana de la Competència i el Consumidor (ACCC). 

Per una banda tenim les normatives que es refereixen a l’empresa NBN Co, que com hem dit 

ha estat creada pel govern australià per a prendre tots les decisions al voltant d’aquesta xarxa, 

d’on podem destacar el següent: 

 NBN Co es limitarà a operar com una companyia de telecomunicacions a l’engròs, en 

referència als béns, serveis i inversions que realitza. 

 Es crearan unes llicències sobre els serveis que NBN Co pot i no pot subministrar. 

 Es permetrà l’elaboració de normes per establir límits en el control privat en cas que 

NBN Co deixi de ser totalment de l’estat. 

 NBN Co ha de seguir sent propietat del govern almenys fins que finalitzi el 

desplegament de la xarxa. 

D’altra banda tenim les normatives que regulen que l’accés serà obert i sense discriminació, de 

les quals destaquem les següents: 

 Tots els serveis que es proveeixen estan declarats i, per tant, subjectes als requisits de 

subministrament i no discriminació, i la supervisió de l’ACCC. 

 Totes les ofertes de servei de NBN Co han de ser publicades per a assegurar una total 

transparència dels termes i condicions. 

 NBN Co ha de proporcionar l’ACCC tots els detalls dels acords d’accés a les seves 

ofertes publicades. 

 NBN Co no discriminarà en la prestació de serveis o activitats relacionades amb el  

subministrament de serveis. 

6.2.3 Telecommunications Amendment Regulations 201133 i 

Telecomunications (Low-impact Facilities) Determination 34 
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 COMLAW. Telecommunications (Interception and Acces) Act 1979. Australian Goverment, 2012. 
<http://www.comlaw.gov.au/Details/C2013C00066> 
31

 COMLAW. National Broadband Network Companies Act 2011. Australian Goverment, 2011. 
<http://www.comlaw.gov.au/Details/C2011A00022> 
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 COMLAW. Telecommunications Legislation Amendment (National Broadband Network Measures – 
Access Arrangements) Act 2011. Australian Goverment, 2011. 
<http://www.comlaw.gov.au/Details/C2011A00023> 
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 COMLAW. Telecommunications Amendment Regulations 2011 (No.1). Australian Goverment, 2011. 
<http://www.comlaw.gov.au/Details/F2011L02695> 
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Al desembre de 2011 es van fer efectives les normatives destinades a facilitar el desplegament 

de l’NBN. Aquests canvis permeten realitzar més ràpidament el desplegament de fibra al 

carrer, les connexions als locals i la localització dels equips als edificis. Fa més fàcil el 

desplegament d’infraestructures de banda ampla , incloses totes aquelles utilitzades a una 

xarxa de fibra òptica. D’aquesta forma, tot el desplegament es regirà de les normatives 

nacionals i s’ignoraran les de cada estat o territori. 

En relació amb NBN Co, el govern ha deixat clar que ha realitzat tots aquests canvis per a 

causar els mínims inconvenients possibles i fer que les zones on es treballi puguin tornar a 

l’estat original en el mínim temps possible.  

                                                                                                                                                                          
34

 COMLAW. Telecommunications (Low-impact Facilities) Determination 1997 (Amendment No. 1 of 
2011). Australian Goverment, 2011. 
<http://www.comlaw.gov.au/Details/F2011L02696> 
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6.3 Singapur 
El govern de Singapur posa especial èmfasis al desenvolupament i manteniment de la indústria 

de les telecomunicacions. L’any 2001 va establir el Ministeri d’Informació, Comunicacions i Arts 

(MICA) per a assegurar una millor coordinació de polítiques al voltant de les comunicacions, 

l’IT i la difusió. Al 2012 aquest ministeri va passar a nomenar-se Ministeri de Comunicacions i 

Informació (MCI), i conté dos organismes sota la seva autoritat: l’Info-communications 

Development Authority of Singapore (IDA) i el Media Development Authority (MDA). 

L’IDA és l’organisme de dret públic responsable del desenvolupament, promoció i regulació de 

la indústria de les comunicacions. Des de la seva creació l’any 1999 ha estat responsable del 

desenvolupament dels sectors de les telecomunicacions i l’IT. L’MDA és l’organisme de dret 

públic responsable de la regulació de la difusió i el seu contingut, independentment del mitjà 

de transmissió i creat l’any 2003. 

La indústria de les telecomunicacions és va alliberar totalment l’abril de l’any 2000 per a 

fomentar la competència, i el govern esperava així que els actors globals participessin a la 

indústria de les telecomunicacions de Singapur com a centra regional del sud-est asiàtic. Així, 

va iniciar l’Intelligent Nation 2015 (iN2015), un pla mestre de 10 anys de durada per a 

transformar Singapur en una ciutat global. Dins aquest pla mestre s’inclou el Next Gen NBN 

(NGNBN), projecte de desplegament de fibra òptica arreu de Singapur que veurem 

detalladament més endavant. 

L’IDA junt amb l’MCI realitzen les polítiques per a la indústria de les telecomunicacions, les 

quals es caracteritzen perquè sovint són consultades amb la indústria abans de ser publicades. 

El marc normatiu principal data de l’any 1999, tot i que ha estat revisat varis cops -l’últim al 

2011-, i s’anomena Telecommunications Act. 

Per altra banda tenim el Telecom Competition Code (TCC), que és la normativa que regula la 

competència, la interconnexió i l’accés al mercat a tota la indústria de les telecomunicacions, 

incloent les tarifes, els termes i les condicions que ofereixen els operadors als seus clients per a 

protegir els drets d’aquests últims. La última revisió d’aquests dos actes es va realitzar al febrer 

i a l’abril de 2012 respectivament. 

6.3.1 Telecommunications Act35 

El Telecommunications Act és la legislació principal que regula la indústria de les 

telecomunicacions a Singapur i estableix la concessió de llicències i el marc regulador per al 

sector de les telecomunicacions. No distingeix entre serveis fixes, mòbils i per satèl·lit, d’acord 

amb l’enfocament neutral que l’IDA pren en la regulació d’aquesta indústria, tot i que 

existeixen requisits de llicència que són específics de cada servei. L’IDA sí que categoritza les 

llicències per a operació i provisió de sistemes de telecomunicacions o per a serveis dins les 

facilities-based operations (FBO) i les services-based operations (SBO) respectivament. 

                                                           
35

 IDA. Telecommunications Act (Chapter 323). Singapore Government, 2012. 
<http://www.ida.gov.sg/~/media/Files/PCDG/Practice%20Guidelines/TCC/TCC2012.pdf> 
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FBO es refereix a qui desplega infraestructures de telecomunicacions per a proveir serveis de 

telecomunicacions a altres titulars de llicències de telecomunicacions. En canvi, SBO es refereix 

la resta d’operadors els quals no tenen llicència per a desplegar infraestructures. 

6.3.2 Regulació de la NBNGN 

Per a assegurar l’accés obert a la infraestructura de xarxa de la NGNBN per part dels ISP, l’IDA 

va realitzar una separació estructural entre la infraestructura activa (OpCo) i la infraestructura 

passiva de la xarxa (NetCo), com hem comentat prèviament. Així, caldrà demostrar que la 

NetCo és totalment independent de l’OpCo i dels ISP, i a l’inrevés. A més l’IDA ha creat una 

regulació específica per a proveir les llicències i les normatives per a regular les activitats de la 

NetCo  i l’OpCo. 

Aquesta regulació inclou que la NetCo és l’únic constructor i operador de la part passiva de la 

xarxa, i l’operadora escollida va ser el consorci OpenNet. El contracte entre OpenNet i l’IDA, 

anomenat ICO, inclou els preus, els termes i les condicions de l’acord i es va fer efectiu 

l’octubre de 2009, havent estat prèviament consultat a la indústria com acostuma a fer l’IDA.  
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6.4 Qatar 
La llei oficial de les telecomunicacions a Qatar és el Emiree decree Law No. 34 i data de l’any 

2006. Va ser proposada pel Qatar’s Supreme Council for Communications and Information 

Technology (ictQatar), l’autoritat reguladora del sector de les comunicacions i del de les 

tecnologies de la informació i té l’objectiu d’aconseguir que la societat sigui capaç d’utilitzar les 

eines que ofereixen aquests dos sectors, fomentant i facilitant un entorn adequat de la 

infraestructura36. Més endavant, l’any 2009,aquesta llei es va complementar amb una llei 

subsidiària, anomenada Executive By-Law No. 137. 

ictQatar  es va crear l’any 2004 a partir del Emiree decree Law No. 36, però el seu rol de 

regulador i innovador al sector de les TIC és va definir a la llei oficial de les telecomunicacions, 

mencionada anteriorment38. L’any 2007 va aconseguir un dels deus primers objectius, obrir el 

sector dels productes i serveis mòbils a la competència, i un any més tard també va aconseguir 

alliberar el mercat te les telecomunicacions fixes.  

El govern de Qatar ha creat un pla nacional anomenat Qatar National Vision 2030 amb 

l’objectiu que l’any 2030 sigui una societat avançada capaç de sostenir el seu 

desenvolupament i proveint als seus habitants un alt nivell de vida, a través de 

desenvolupaments en els àmbits econòmic, social, humà i ambiental39. Dins aquest pla trobem 

el projecte de desplegament de fibra òptica impulsat per l’ictQatar, anomenat Qatar National 

Broadband Network (Q .NBN), amb l’objectiu de connectar el 95% de l’estat amb fibra òptica 

l’any 201540, i que estudiarem més endavant. 

Si es volen complir els objectius del Qatar National Vision 2030, també s’ha de modificar la 

normativa actual de les telecomunicacions. Això, junt amb la designació de Qatar com a seu de 

la Copa del Món del Futbol l’any 2022, entre d’altres motius, l’ictQatar va publicar a setembre 

de 2013 un pla per a modificar aquesta normativa durant els següents 3 anys, resumida a la 

il·lustració 5.1, que té els següents objectius41: 

 Millorar l’entorn competitiu: s’aplicaran mesures per a millorar la sostenibilitat i 

l’efectivitat de l’entorn competitiu per a les TIC, que significarà una millora a la 

innovació i l’eficiència al mercat. 

                                                           
36

 ICTQATAR. Decree Law No. 36 of 2004. ictQATAR, 2004. 
<http://www.ictqatar.qa/en/documents/document/decree-law-no-36-2004> 
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 ICTQATAR. No. (1) of 2009 on the promulgation of the Executive By-Law for the Telecommunications 
Law. IctQATAR, 2009. 
<http://www.ictqatar.qa/en/documents/document/telecommunications-law-1> 
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 ICTQATAR. Legislation, regulation and decisions. ictQATAR. 
<http://www.ictqatar.qa/en/type/legislation-regulation-and-decisions> 
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 GSDP. Pillars of Qatar National Vision 2030. Qatar Government, 2013. 
<http://www.gsdp.gov.qa/portal/page/portal/gsdp_en/qatar_national_vision> 
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 ICTQATAR. Qatar National Broadband Network Company Established. ictQATAR, 2011. 
<http://www.ictqatar.qa/en/news-events/news/qatar-national-broadband-network-company-
established> 
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 ICTQATAR. Regulatory Strategy 2013-2016. ictQATAR, 2013. 
<http://www.ictqatar.qa/en/documents/document/regulatory-strategy-2013-2016> 
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 Fer més clar i predictible el marc regulador: el nou marc regulador oferirà més claredat 

a la indústria en com aplicar-lo a la pràctica. Això implicarà un augment a la 

transparència i la coherència de la presa de decisions davant el marc. 

 Assegurar el control eficient dels recursos escassos: aquest marc regulador 

s’assegurarà que els recursos públics, com per exemple l’espectre radioelèctric, es 

gestionen eficientment. 

 Protegir els interessos dels consumidors: es millorarà la qualitat de la informació per a 

permetre que els consumidors puguin prendre les decisions informats i alhora garantir 

que es compleixen els requisits de QoS.  

 Recolzar Qatar a la transició cap a una economia digital connectada: s’ajudarà a la 

indústria a la creació de normes per a un “món IP” i s’assegurarà que els reglaments 

són els adequats, a causa de la evolució del mercat. 

 

Il·lustració 6.1 Sumari de la normativa per 3 anys, iniciada al 2013 

6.4.1 Emiree decree Law No. 34 del 200642 

Aquesta normativa estableix les polítiques en llicències de telecomunicacions, gestió de 

l’espectre radioelèctric, interconnexió i accés, ISP dominants, tarifes dels serveis, numeració, 

competència al mercat i protecció del consumidor, així com els objectius, poders i autoritats de 

l’ictQatar. 

Així, s’indica que com a màxima autoritat responsable de la regulació del sector de les 

telecomunicacions, ha d’assolir els següents objectius: 
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 Promoure els sector de les telecomunicacions per a consolidar el desenvolupament 

nacional, social i econòmic. 

 Millorar l’actuació del sector de les telecomunicacions a l’Estat de Qatar, fomentant la 

competència i promovent l’ús dels serveis. 

 Impulsar les noves tecnologies de les TIC per a satisfer les necessitats dels clients. 

 Augmentar els beneficis dels clients i protegint els seus interessos. 

 Impulsar inversions sostenibles al sector. 

 Confiar en les forces del mercat per a protegir els interessos dels clients. 

 Identificar les practiques contra la lliure competència al sector. 

 Establir un règim de llicències just, objectiu i transparent pels ISP. 

 Establir un règim just que compleixi els requisits del mercat competitiu mitjançant la 

interconnexió entre els ISP i tots els procediments relacionats amb aquests. 

 Promoure el servei universal. 

 Establir un règim d’aprovació efectiu pels equips de telecomunicació 

 Assegurar que la regulació del sector de les telecomunicacions es manté en línia amb 

la regulació internacional. 

 Assegurar el desenvolupament i regulació ordenats del sector. 

6.4.2 Qatar National Broadband Network JSC Authorization43 

Aquesta autorització es va emetre per part de la ictQatar per iniciar la creació, el 

desenvolupament i el lliurament de la infraestructura de les telecomunicacions fixes passives a 

l’engròs i les seves activitats relacionades i els serveis de la Q.NBN. Així, es va donar una 

llicència de 25 anys a la empresa Qnbn per a que ofereixi durant aquest temps la 

infraestructura passiva de la xarxa de fibra òptica a l’engròs, per a que els ISP puguin oferir els 

seus serveis.  
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6.5 Estats Units d’Amèrica 
La normativa actual de les telecomunicacions als EEUU es regeix pel Telecommunications Act 

de 1996, que és la primera llei de comunicacions del país en més de 60 anys, des del 

Communications Act 44de 1934, època en la qual encara no existia Internet. Va ser redactada 

per la Federal Communications Comission (FCC), que és l’autoritat nacional de les 

comunicacions, creada a partit de l’acte de 1934. Es tracta d’una agència estatal independent 

dels EEUU, sota la responsabilitat directa del congrés, i la seva missió, especificada a la Section 

One del Communications Act de 1934, és: “fer disponible, en la mesura del possible, a tota la 

població dels EEUU, sense discriminació de raça, color, religió, origen o sexe, uns serveis de 

comunicacions fixes i mòbils ràpids, eficients, a tot el país i a tot el món, i dotades de les 

instal·lacions adequades a les tarifes”. 

Pel que fa a les XNG, l’FCC va iniciar l’any 2010 el National Broadband Plan amb el que es vol 

incentivar el desplegament de xarxes d’alta velocitat per a estimular el creixement de la 

economia, la creació de llocs de treball i augmentar les capacitat en educació, salut i seguretat 

nacional, entre d’altres. 

6.5.1 Telecommunications Act de 199645 

Aquest marc normatiu, signat pel president Bill Clinton, va representar un gran canvi a les 

telecomunicacions dels EEUU. Bàsicament, es diferencia de l’anterior marc regulador perquè 

aquest no està tan orientat a les tecnologies i ofereix menys regulació. Aquest acte determina 

les bases de la regulació pel seu contingut, i no per la tecnologia. 

L’FCC va dissenyar aquest marc regulador per a “proveir els americans una regulació nacional a 

favor de la competitivitat i dissenyada per a accelerar ràpidament el desplegament del sector 

privat dels serveis i les tecnologies avançades de la informació, obrint el mercat a la 

competitivitat”46.  L’objectiu d’aquesta normativa és el de permetre entrar a qualsevol 

empresa dins del negoci de les comunicacions, és a dir, que qualsevol empresa del sector 

pugui competir al mercat amb la resta d’empreses. 

Així , algunes de les seves característiques són: 

 Prevenció: una disposició clau permet l’FCC anticipar-se als requeriments legals per 

part de les poblacions o de l’estat que podien impedir la prestació de serveis de 

telecomunicacions estatals o interestatals. 

 Interconnexió: una altra disposició obliga als operadors establerts i als nous entrants a 

interconnectar les seves xarxes, sobretot als operadors establerts ja que podrien 

intentar bloquejar aquesta entrada per a restringir la competitivitat. 
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 Accés a l’engròs a la xarxa de l’operador tradicional: per a permetre l’entrada dels 

operadors mentre construeixen la seva pròpia xarxa, els operadors tradicionals estan 

obligats a permetre’ls l’ús de la seva xarxa a tarifes a l’engròs, basades en els costos. 

6.5.2 National Broadband Plan47 

El National Broadband Plan és un pla nacional per incentivar les XNG i a la vegada aconseguir 

que tots els habitants dels EEUU puguin disposar de banda ampla. Així, la llei que es va crear 

per a que l’FCC crees aquest pla, estableix el següent: “aquest pla ha d’assegurar que tots els 

habitants dels EEUU tinguin accés a la capacitat de banda ampla i ha d’establir paràmetres per 

a aconseguir aquest objectiu”. 

El document on s’estableix aquest pla aborda temes com la competència al mercat, l’espectre, 

la infraestructura, la disponibilitat o l’adopció i utilització. En referència a cadascun d’aquests 

temes, es donen un seguit de recomanacions, o fins i tot obligacions, als estats per a que les 

apliquin amb l’objectiu de fomentar el desplegament de noves xarxes que permetin fer arribar 

la banda ampla a tothom. 

Un exemple d’una recomanació d’aquest tipus és la que fa l’FCC en referència a les 

infraestructures propietat d’operadors que estan funcionant actualment. En els casos en que 

un operador vol desplegar una nova xarxa i l’operador que és propietari de les infraestructures 

existents com els pals o conductes refusen a negociar per l’ús d’aquests, els estats poden 

requerir als propietaris de les infraestructures que permetin fer ús dels seus pals o conductes 

sense cap tipus de discriminació i amb uns termes i condicions raonables, així com un preu 

adequat en relació als costos. Aquest fet incentiva els desplegaments en el sector privat ja que 

el desplegament de fibra fent ús dels pals que ja existeixen té un preu d’entre 5€ i 10€ el 

metre, mentre si l’operador entrant ha d’instal·lar els pals propis o enterrar nous conductes el 

preu pot ser deu cops més gran48.  
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7 Casos a analitzar 
En aquest apartat analitzarem en profunditat sis casos de models de desplegament de fibra 

òptica on existeixi participació de l’administració pública. Aquests sis casos es troben arreu del 

món, escollint un de cada continent (habitat) i un a Espanya. 

Pel que fa a l’elecció de cada model de desplegament de fibra, s’ha fet tenint en compte un 

seguit de criteris. Primer, lògicament havia d’existir participació econòmica d’una 

administració pública, encara que suposés una part reduïda del total. També ha estat 

important assegurar que es disposava de la màxima informació possible al voltant d’aquest 

desplegament i en una llengua coneguda (castellà, català o anglès). Finalment, s’ha buscat 

diversitat de models pel que fa al tipus de regió, cost del desplegament, població a la que 

arribarà i forma de desplegament. 

Per començar, en el cas d’Europa buscàvem un cas a una de les principals capitals europees, i 

en vam trobar tres que complien les condicions prèviament esmentades: Luxemburg, Estocolm 

i Amsterdam. El cas de Luxemburg es va descartar ja que no la consideràvem una ciutat 

representativa d’Europa, tot al contrari d’Amsterdam, i finalment, vam escollir aquesta ja que 

al projecte d’Estocolm no hi havia participació privada, i volíem que aquesta estigués present 

en diversos models. 

Pel que fa a Oceania, vam estudiar les dues opcions principals: Nova Zelanda i Austràlia. El 

motiu pel que vam escollir Austràlia va ser per la magnitud del projecte, ja que la durada, el 

cost i el territori que abasta són molt més importants que a la resta de models. 

En el cas d’Àsia, en un principi volíem trobar cas a estudiar a Korea o Japó però no hi vam 

trobar casos amb participació pública i es va sumar la dificultat de trobar informació. També 

vam buscar a Xina, però la falta de fonts va fer que es descartés aquesta opció, així que en 

trobar el cas de Singapur no vam dubtar. Complia les condicions necessàries i era un model 

urbà molt diferent a l’altre model urbà estudiat, el d’Amsterdam. 

A Àfrica, només vam trobar un model a Sud-àfrica, però no vam trobar gairebé fonts 

d’informació i no ens va convèncer. A raó de no trobar cap model de desplegament de XNG 

que fos interessant per a estudiar amb profunditat, vam buscar a l’Orient Mitjà i vam trobar 

casos a Aràbia Saudita, als Emirats Àrabs Units i a Qatar. En aquest cas vam escollir Qatar 

també per la falta d’informació dels altres dos models en anglès, ja que la majoria d’informació 

era en àrab. 

Pel que fa Amèrica, en un principi vam buscar casos de desplegament a l’Amèrica llatina, ja 

que la informació estaria en castellà i seria més fàcil de comprendre. Només vam trobar un 

cas, a Montevideo, però les fonts d’informació eren gairebé inexistents, només per notícies de 

la premsa. Així, vam buscar els casos d’Estats Units i Canadà, i ens vam decidir pel cas de New 

Hampshire, ja que era totalment diferent a la resta pel que fa al cost, al tipus de desplegament 

i al territori on es va desplegar. 

Finalment, en el cas d’Espanya no hi ha haver dubtes a l’hora d’escollir el cas d’Astúries, ja que 

coneixem prou bé la zona per raons familiars, i la xarxa complia les condicions  esmentades. 
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7.1 Europa: Amsterdam 
El model escollit al continent europeu es troba a la ciutat neerlandesa d’Amsterdam. 

Amsterdam és la capital dels Països Baixos i té una població de 802.938 habitants en una 

superfície de 219 km², és a dir, la seva densitat de població de 366 hab./km².  

La ciutat és també la capital financera del país i la cinquena millor ciutat europea per a situar 

una empresa internacional. Una mostra d’aquest fet és que hi podem trobar la seu de grans 

empreses i bancs com Heineken International o ING Group i és per aquest motiu que 

l’economia de la ciutat està basada en els negocis i les finances, junt amb el turisme. 

 

Il·lustració 7.1 A l'esquerra, situació dels Països Baixos a la Unió Europea; a la dreta, localització d'Amsterdam 
dins els Països Baixos 

7.1.1 Amsterdam Citynet 

Amsterdam CityNet és el nom del projecte de desplegament d’FTTH que es va iniciar a 

Amsterdam l’octubre de 2006. Aquest projecte va néixer, com la majoria dels projectes 

d’aquest tipus, per l’evident augment de la demanda de banda ampla a la regió, com podem 

veure a la il·lustració 6.2. L’empresa de telefonia KPN va iniciar un projecte de desplegament 

de fibra als Països Baixos uns anys abans, però no va tenir recolzament d’altres operadors de 

telefonia. Així doncs, l’ajuntament d’Amsterdam va decidir crear un model de col·laboració 

publico-privat (PPP) seguint el consell del reguladors europeu, que a la recomanació 

esmentada a l’apartat de la normativa europea, anima les AAPP a invertir en les XNG però a 

través de models PPP. La inversió seria només a la infraestructura passiva ja que, com diu la 

normativa actual de la Comissió Europea, les administracions públiques no poden fer 

inversions que afectin els mercats i la competència. 
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Il·lustració 7.2 Intercanvi total de tràfic d'Internet a Amsterdam en Terabytes/mes
49

 

Així, l’ajuntament d’Amsterdam, ING Real Estate, Reggefiber i les associacions d’habitatges 

formen Glasvezelnet Amsterdam C.V. (GNA), que és la propietària de la part passiva de la 

xarxa. Per a la construcció d’aquesta xarxa es va contractar les empreses BAM i Draka, que 

serien les responsables de desplegar la fibra per tota la ciutat. 

Pel que fa a la part activa de la xarxa, es va realitzar un concurs que va guanyar BBned50, que es 

va convertir en l’operador propietari de la part activa de la xarxa i encarregat d’oferir-la a 

l’engròs als ISP, com podem veure a la il·lustració 6.3, en una visió general d’aquest projecte. 

La inversió total va ser de 30 milions d’euros i el projecte va finalitzar dos anys i mig després, a 

febrer del 2009, assolint l’objectiu d’arribar a 40.000 habitatges. 

 

Il·lustració 7.3 Visió general simplificada del projecte Amsterdam Citynet
51
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 CHEW, Damien. “European Telecoms. CityNet Amsterdam: Fibre-to-the-home is becoming a reality”. 
Londres: ING Group, 2006. 
<http://www.muniwireless.com/reports/docs/ING-report-ams-fiber-project.pdf> 
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 Filial en el seu moment de Telecom Italia i actualment propietat de Tele2 
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 COMISSIÓ EUROPEA. “Comission decision on the Investment by the city of Amsterdam in a fibre-to-
the-home (FttH) network”. Brussel·les: Comission of the European Communities, 2007. 

http://www.muniwireless.com/reports/docs/ING-report-ams-fiber-project.pdf
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7.1.2 Situació 

Com hem comentat, aquest desplegament arribaria a 40.000 habitatges arreu d’Amsterdam, 

que suposa un 10% del total de la ciutat. A la il·lustració 6.4 podem veure les zones 

d’Amsterdam on es va desplegar la fibra.  

 

Il·lustració 7.4 Mapa de les zones on es va desplegar la fibra en acabar el projecte Amsterdam Citynet 

7.1.3 Objectiu 

Els objectius del projecte Citynet són de diferents àmbits, tot seguit presentem els més 

importants: 

 Implementar una xarxa realment oberta basada en fibra òptica. 

 Començar sempre des de la perspectiva de l’usuari final, i no de la xarxa troncal. 

 Utilitzar la fibra i els conductes existents quan sigui possible per a connectar els punts 

d’interconnexió. 

 La decisió es basarà en criteris únicament econòmics i operacionals. 

 Maximitzar el nombre d’ISP que puguin fer ús de la xarxa. 

 Desbloquejar a tothom la capacitat abundant i barata de la xarxa de fibra òptica. 

 Enfortir el sector de les TIC, vital en el cas d’una ciutat moderna i d’última generació 

com és el cas d’Amsterdam. 

 

                                                                                                                                                                          
<http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/218055/218055_760366_119_1.pdf > 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/218055/218055_760366_119_1.pdf
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7.1.4 Paper de l’administració 

En el cas de Citynet, el paper de l’administració pública ha estat important pel que fa a la 

implicació en el desenvolupament del projecte. L’ajuntament d’Amsterdam va ser qui va 

decidir iniciar aquest projecte i qui va buscar el recolzament econòmic necessari per a fer-lo 

realitat.  

En canvi, pel que fa a l’aportació econòmica el seu paper és, si més no, poc destacable. La 

inversió de l’ajuntament, que com hem comentat prèviament ha estat només a la 

infraestructura passiva, és d’un total de 6 milions d’euros, una cinquena part dels 30 milions 

totals de finançament. La resta de la inversió es divideix de la següent forma: 6 milions per part 

de les associacions d’habitatges, altres 6 milions per part del sector privat i, finalment, els 12 

milions restants del finançament a través d’un crèdit. 

Aquest fet es pot deure perquè la normativa europea que, com s’explica més àmpliament a 

l’apartat específic de normatives, indica que una administració pot invertir en un projecte 

d’aquest tipus en cas que sigui econòmicament viable i sempre amb un model públic-privat on 

la part privada suposi una part important de la inversió. 

7.1.5 Característiques tècniques 

A una ciutat europea com Amsterdam, on les densitats de població són prou grans i la majoria 

dels edificis tenen molts habitatges, no hi ha espai per a col·locar armaris amb els equips actius 

al carrer. A diferència dels Estats Units o Japó, el desplegament de la fibra òptica ha de ser 

subterrani i posteriorment es distribueix als habitatges dins els edificis. 

Així doncs, aquest fet comporta que la topologia utilitzada sigui punt-a-punt. El cost de la fibra 

serà més alt que si s’utilitza la tecnologia PON, ja que es necessiten més fibres, però 

desapareix el risc d’haver de refer la fibra exterior en una o dues dècades. A més, la distància 

màxima des dels punts d’agregació fins als habitatges és de pocs kilòmetres, així que el cost de 

la fibra suposa una part molt petita de la inversió. 

També es va decidir que la construcció de la part passiva fos amb fibra d’accés obert. Així, 

qualsevol ISP que estigui interessat en oferir serveis pot llogar les fibres que necessiti i accedir 

als punts d’agregació  a instal·lar el seu equipament. Per evitar el desordre dels cables de 

connexió a aquests punts, estan dividits en grup de connexions d’entre 1.500 i 3.000. 

Aquests punts d’agregació es troben a dins els edificis existents, i tenen una capacitat per 

entre 5.000 i 15.000 connexions. En un principi es van debatre diferents opcions per a col·locar 

aquests punts, però es van anar descartant per diferents motius. Per exemple, una opció era la 

de muntar petites cabines al carrer amb una capacitat de 1.000 o menys clients, però les 

autoritats van decidir que no era una bona opció ja que aquestes cabines tenen uns 

ventiladors que desprenen calor i es convertirien en punts perfectes per dormir per als sense 

sostre. Així, la millor opció va ser la de buscar llocs d’entre 50 fins a 150 m² sense finestres ni 

portes al carrer, que es poden trobar a cantonades o dins els garatges. 
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El fet que els punts d’agregació estiguin tan a prop dels habitatges, fa que hi hagi molts metres 

i també un gran número de fibres sota terra. En cas de foradar a terra un cop estigues la fibra 

ja desplegada, es van prendre una sèrie de mesures per a evitar es puguin arribar a trencar 

totes les connexions. Primer es va limitar el nombre de fibres per a cada conducte i aquests 

conductes havien d’estar separats per un metre de distància i coberts per una xarxa de 20 cm. 

Fins i tot es van utilitzar escuts de formigó per sobre dels conductes per a protegir-los encara 

més. A més, els cables de fibra no podien contenir més de 96 fibres per cable. 

Un cop resolts tots els inconvenients, la xarxa estaria preparada per a acollir qualsevol ISP que 

estigués interessat i que complís les condicions preestablertes. 

7.1.6 Preus 

Tenim un total de 9 ISP que ofereixen serveis a través d’aquesta xarxa i a continuació veurem 

alguns exemples. Tots els preus inclouen Internet il·limitat a la velocitat indicada i trucades 

nacionals gratuïtes. 

Taula 1 Comparació dels preus oferts per cada ISP 

 50 Mbps 100 Mbps 

Canal Digitaal 30€ 50€ 
KPN 41,50€ - 
Scarlet 49,95€ - 
Tele2 42,50€ 52,50€ 
Telfort 55€ 65€ 
XS4All - 55,93€ 

7.1.7 Actualitat 

L’ISP predominant als Països Baixos, KPN, estava perdent clients i va adonar-se que la fibra 

representava el futur de la banda ampla al món. Per aquest motiu, a desembre de 2008, va 

adquirir el 41% de Reggefiber i, quatre mesos més tard, es va convertir en el màxim partícip de 

GNA, amb un 70%, mentre el 30% restant segueix sent propietat de l’ajuntament d’Amsterdam 

i les associacions d’habitatges. Tot i així, per a prendre una decisió determinant com eliminar 

l’accés obert, es necessita el 80% dels vots52. A partir d’aquest moment Reggefiber ha iniciat 

desplegaments d’FTTH arreu dels Països Baixos, inclòs Amsterdam, on es va projectar a 

connectar la resta de la ciutat amb FTTH amb l’objectiu d’aconseguir que els aproximadament 

400.000 habitatges es trobin connectats amb fibra en un futur. 
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 FEDEA. Estudio de Caso. Ámsterdam – Proyecto Citynet. Observatorio Fedea de Redes de Nueva 
Generación en España. 
<http://www.crisis09.es/redes/PDF/amsterdam.pdf> 
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7.1.8 Fitxa resum 

Taula 2 Resum de les característiques principals de l'Amsterdam Citynet 

Amsterdam Citynet 

Regió Amsterdam 

Abast 40.000 habitatges (aprox. 
80.000 habitants) 

Cost (milions d’€) 30 

Tipus de model PPP 

Inversió de l’AAPP (milions d’€) 6 

Durada 2 anys i mig 

Tecnologia utilitzada FTTH 

Tipus de xarxa Oberta 

Tipus d’estesa Subterrània 

Destinatari Urbà 
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7.2 Oceania: Austràlia 
El model de desplegament escollit a Oceania es troba a la Mancomunitat d’Austràlia. La 

Mancomunitat d’Austràlia està formada per l’Austràlia continental i un conjunt d’illes que 

pertanyen als oceans Índic i Pacífic, entre les quals destaca l’illa de Tasmània. L’Austràlia 

continental té una extensió de 7.692.024 km² i és així l’illa més gran del món. La seva població 

és de 21.507.717 habitants⁵, per tant, la densitat de població és de 2,79 hab/km². Aquesta 

dada tan distant dels països europeus, per exemple, es déu a que una gran part de la illa és 

desèrtica i es troba deshabitada. Com és evident, el desplegament es realitza, en la seva major 

part, a les ciutats més poblades del país, que es troben a allunyades del centre de la illa. 

L’economia d’Austràlia es basa en el sector terciari, on destaquen el turisme, l’educació i els 

serveis financers, que suposa el 69% del PIB. L’agricultura i l’exportació de recursos naturals 

suposen un 3% i un 5% del PIB respectivament, però tenen un gran importància en les 

exportacions. 

 

Il·lustració 7.5 Situació de la Mancomunitat d'Austràlia al món 

7.2.1 National Broadband Network (NBN) 

National Broadband Network és el nom del model de desplegament de xarxa d’FTTP a 

Austràlia. El desplegament es va iniciar a principis de l’any 2010, amb una prova de 

desplegament a l’illa de Tasmània, i s’espera que estigui enllestit l’any 2021. Es tracta d’un 

model PPP i la previsió màxima del total de finançament necessari és de 30.800 milions 

d’euros, i el govern d’Austràlia realitzarà la major part de la inversió. 

7.2.2 Situació 

Aquest desplegament es reparteix per arreu de la Mancomunitat d’Austràlia, però fins al 

moment només s’ha iniciat el desplegament a algunes zones, com veiem a la il·lustració 6.6. 

Com podem veure, encara queden moltes zones per cobrir, tot i que cal destacar que les zones 
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costeres són les més poblades i és on es concentra la major part de la població, ja que la part 

continental central és on es troben els deserts, que ocupen aproximadament un 18% del total 

del territori d’Austràlia53. 

En ser un projecte de tanta durada, el desplegament es va completant progressivament. Fins al 

moment, s’han iniciat 4 paquets de construcció de la xarxa. Cadascun d’aquests paquets té un 

cost d’entre 210 i 280 milions d’euros i una durada aproximada de 2 anys. En total, a dia 30 de 

juny de 2012, NBN Co havia iniciat el desplegament de xarxa per a aproximadament 305.000 

locals. 

 

Il·lustració 7.6 Zones a les quals el servei ja està disponible (A) i zones on s’està construint la xarxa (B)
54

 

7.2.3 Objectiu 

El govern d’Austràlia té els següents objectius per al projecte NBN: 

 Connectar el 90% dels habitatges, escoles i oficines amb fibra òptica (FTTP) proveint-

los una velocitat de 100 Mbps tant a les zones urbanes com regionals. 

 Proveir als habitatges de les zones més remotes internet via satèl·lit o fixed wireless 

amb una velocitat de mínim 12 Mbps. 

 Connectar mitjançant enllaços de fibra òptica ciutats, centres regionals i pobles rurals. 

 Convertir-se en la primera xarxa nacional d’accés obert a l’engròs. 

 Ser construïda i operada per una companyia que pertanyi al govern i aconseguir 

inversió del sector privat. 
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 GEOSCIENCE AUSTRALIA. Deserts. Australian Government, 2012. 
<http://www.ga.gov.au/education/geoscience-basics/landforms/deserts.html> 
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 NBN CO. NBN Rollout map. NBN Co, 2013. 
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 S’espera que es dugui a terme simultàniament a les zones metropolitanes, regionals i 

rurals. 

L’empresa fundada per govern per a dur a terme el disseny, construcció i operació de la xarxa 

és NBN Co i els seus objectius es poden resumir en els següents: 

 La xarxa ha de ser dissenyada per proveir una xarxa d’accés obert a l’engròs. 

 Les tecnologies utilitzades han d’estar distribuïdes de la següent forma: 93% FTTP, 4% 

fixed wireless i 3% via satèl·lit. 

 NBN Co ha d’oferir un preu uniforme sobre tota la xarxa i sense cap discriminació, com 

hem comentat a la normativa d’Austràlia. 

 La taxa de rendiment ha de ser, com a mínim, per sobre de la taxa del deute públic 

actual. 

7.2.4 Paper de l’administració 

En aquest projecte, el paper de l’administració pública és bàsic. L’empresa NBN Co, fundada 

pel govern, s’encarrega de tot el desplegament de la xarxa, tant de la part activa com de la 

passiva. Un cop desplegada, els proveïdors de serveis que ho desitgin poden llogar la xarxa per 

a oferir els serveis de telecomunicacions a tota la població. 

Dels poc més de 30.800 milions d’euros que es preveu que pot costar aquest projecte com a 

màxim, el govern d’Austràlia té prevista una despesa màxima de 21.239 milions. Això suposa 

més de dues terceres parts del total del finançament del projecte, una quantitat que és quasi 

bé impossible que s’hagués aconseguit a través del sector privat. A més, aquesta inversió 

suposa la major inversió a una única infraestructura a tota la història d’Austràlia55. 

El govern també ha estipulat que la xarxa arribarà a tothom, sigui mitjançant fibra, fixed 

wireless o satèl·lit. Aquest fet és molt important ja que qualsevol empresa del sector privat no 

hauria arribat a totes les zones ja que moltes no són rentables econòmicament pel que fa al 

desplegament de la xarxa. 

7.2.5 Característiques tècniques 

La part passiva de la xarxa NBN és, com en el cas d’Amsterdam, de fibra fosca. S’estima que es 

crearan 121 punts d’interconnexió (POI) i més de 650 nodes d’accés a fibra (FANs). 

NBN Co ha dissenyat la xarxa passiva amb una topologia d’arbre, a la qual van sortint branques 

cada cop més petites de la xarxa troncal. D’aquesta forma, es formen grups d’uns 200 usuaris 

finals que es connecten a una de les branques, que a la vegada aquestes branques es 

connecten a una altra en grups de mínim 16, que acostumen a formar pobles o barris d’una 

gran ciutat. Aquestes branques es connecten a la xarxa troncal en grups d’entre 2.000 i 3.000 

usuaris. 
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La part activa de la xarxa està dividida en dues parts: Active Network Release 1 (ANR1) i Active 

Network Release 2 (ANR2). La primera es va iniciar a l’abril de 2011 i es refereix al 

desplegament de fibra fins als locals (FTTP) mentre que la segona es va iniciar al juny de 2012 i 

es refereix a les connexions sense cables, és a dir, fixed wireless i via satèl·lit. 

La tecnologia utilitzada per a l’ANR1 és de tipus Gigabit Passive Optical Network (GPON). La 

distància física total prevista a desplegar amb aquest tipus de tecnologia és de 206.000 km, 

cobrint d’aquesta forma 148.000 km de carreteres, i el 25% d’aquesta distància serà desplegat 

per via aèria. Les expectatives són de, a finals de l’any 2021, haver passat fibra a 12,2 milions 

de locals, dels quals 8,5 milions es connectaran. Amb aquesta tecnologia, s’assegura una 

velocitat de mínim 100 Mbps. 

La connexió de l’ANR2 és realitza mitjançant fixed wireless i via satèl·lit, i permetrà arribar 

arreu del país, sobretot allà on la fibra no pot arribar. Per fer possible la connexió via fixed 

wireless, a Febrer de 2011 NBN Co va adquirir les llicències per a operar a les bandes espectrals 

de 2,3 GHz i 2,4 GHz, i més endavant va aconseguir espectre a totes les regions d’Austràlia a 

través d’una subhasta pública. 

Pel que fa a la connexió via satèl·lit, NBN Co va desenvolupar un servei de satèl·lit provisional 

anomenat FRSS, per a utilitzar fins mitjans de 2015, quan es posarà en marxa el Servei de 

Satèl·lit a Llarg Termini (LTSS). Per a proveir aquest servei, NBN Co va signar contractes amb 

Optus i IPStar, i des de l’1 de juliol de 2011 ja ofereix serveis als seus clients. La última dada 

d’usuaris a aquest servei és de 9.578 (30 de juny de 2012).  

7.2.6 Preus 

Algun dels preus mensuals oferts als usuaris amb connexió FTTP són els següents: 

Taula 3 Comparació dels preus oferts amb connexió FTTP 

 50/20 Mbps 100/40 Mbps 

iiNet 45,36€ (40GB) - 66,31€ (1TB) 48,85€ (20GB) -69,80€ (500GB) 

iprimus 41,84€ (40GB) - 76,75€ (1TB) 48,85€ (40GB) - 83,75€ (1TB) 

Activ8me 34,87€ (10GB) - 69,80€ (500GB) 41,84€ (10GB) - 76,75€ (500GB) 

AusBBS 69,80€ (Il·limitat) 76,78€ (Il·limitat) 

 

Pel que fa als preus mensuals de la connexió fixed wireless, tenim: 
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Taula 4 Comparació dels preus oferts amb connexió fixed wireless 

 12/1 Mbps 25/5 Mbps 

AusBBS 
27,9€ (10GB) +0,6€/GB (10-
25GB) +0,28€/GB (25-100GB) 

- 

Aussie Broadband 20,94€ (5GB) 27,93€ (20GB) - 62,84€ (1TB) 
iiNet 34,86€ (40GB) - 41,84€ (200GB) 38,36 (40GB) - 45,34 (200GB) 

 

Finalment, les connexions via satèl·lit tenen els següents preus mensuals: 

Taula 5 Comparació dels preus amb connexió via satèl·lit 

 6/1 Mbps 

iiNet 34,86€ (10GB) 
Activ8me 24,4€ (3GB) – 41,9€ (60GB) 
Transact 34,86€ (10GB) 

 

7.2.7 Actualitat 

El projecte NBN ha arribat a mitjans de 2013 a 207.500 habitatges i empreses a tot l’estat. 

Aquesta dada és prou inferior al que s’esperava a aquestes alçades, ja que estava previst que a 

finals de juny de 2013 hi hagués un total de 359.000 locals on la xarxa estigués disponible. Això 

suposa un important retard en el desplegament de la xarxa, que ha fet que el govern s’estigui 

plantejant un canvi a l’estructura de la xarxa, convertint-la en una xarxa de tres nivells, com 

s’ha fet exitosament a la Next Gen NBN de Singapur56 (actualment, com hem comentat, NBN 

Co és la responsable tant de la infraestructura activa com de la passiva). Tot i així, hi ha dubtes 

si aquesta estratègia seria efectiva, tenint en compte que el desplegament de Singapur és prou 

diferent ja que a aquest país es concentren prop de 5 milions d’habitants en una regió 

equivalent a menys de la meitat de la ciutat de Sidney. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
56

 JOASS, Matt. “NBN Co may split to speed roll-out”. The Motley Fool, 2013. 
<http://www.fool.com.au/2013/09/23/nbn-co-may-split-to-speed-rollout/> 
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7.2.8 Fitxa resum 

Taula 6 Resum de les característiques principals de la NBN 

Australia National Broadband Network 

Regió Mancomunitat d’Austràlia 

Abast 100% de la població 

Cost (milions d’€) Aprox. 30.800 

Tipus de model PPP 

Inversió de l’AAPP (milions d’€) Màxim 21.239 

Durada 12 anys 

Tecnologia de fibra utilitzada FTTP 

Tipus de xarxa Oberta 

Tipus d’estesa Subterrània i aèria 

Destinatari Urbà i rural 
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7.3 Àsia: Singapur 
Singapur és una illa, ciutat-estat, que es troba al sud-est asiàtic. Té una població de 5.312.400 

habitants en una superfície de 710 km², per tant la seva densitat de població és de 7.482 

hab./km², i aquesta dada el converteix en el tercer país del món en densitat de població, per 

darrere de Macau i Mònaco. 

L’economia de Singapur és una de les més lliures, innovadores, competitives i important en els 

negocis. És el 14è país del món en exportacions i el 15è en importacions i té el rati comerç-PIB 

més gran del món. A més és l’únic país asiàtic amb un rati del crèdit AAA segons les tres 

agències més importants del món. Tot això el converteix en el quart centre financer més 

important del món i té un important paper a l’economia mundial. 

A més de les importacions i exportacions, el turisme també pren força importància a 

l’economia del país, amb 10,2 milions de visitants l’any 2007. I no només atrau gent per al 

turisme convencional, sinó també per l’anomenat turisme mèdic –amb aproximadament 

200.000 estrangers que hi viatgen per a rebre tractament mèdic-. 

Per acabar, també està considerat un nucli educatiu ja que molts estudiants estrangers hi van a 

cursar la universitat, on l’any 2009 un 20% del total dels estudiants eren de fora del país. 

  

Il·lustració 7.7 A l'esquerra, situació de Singapur al món; a la dreta, mapa del país 

7.3.1 Next Gen National Broadband Network (NGNBN) 

Next Gen National Broadband Network (NGNBN) és el nom del projecte de desplegament 

d’FTTP a Singapur. Ha estat impulsat per l’infocomm Development Authority of Singapore 

(iDA), organització creada pel govern de Singapur, encarregada de les polítiques i regulacions 

de les TIC a aquest país. Forma part de l’intelligent Nation 2015 (iN2015), un pla mestre, també 

impulsat per l’iDA, amb l’objectiu de transformar Singapur en una nació intel·ligent i global 

impulsada per les TIC. Aquest model, igual que el d’Amsterdam, és un model de tres capes, on 
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se separen la infraestructura passiva, la infraestructura activa i els serveis, com posteriorment 

veurem més àmpliament. 

7.3.2 Situació 

En ser un país tan petit i tan poblat, la xarxa d’FTTP de l’NGNBN arribarà a gairebé tot el país. 

Com hem comentat, l’objectiu és arribar al 95% dels habitatges i oficines del país, però el 

repartiment no és igual a tot el territori. Com veiem a la il·lustració 6.8, la major part del 

desplegament es concentra al sud i est del país. Això es déu a que és aquí on es concentren els 

edificis més importants del país i el centre neuràlgic, amb zones com Marina Bay on trobem 

centres comercials, gratacels i on es desenvolupa el Gran Premi de Formula 1 de Singapur. 

 

Il·lustració 7.8 Àrees de cobertura de la fibra a Singapur 

7.3.3 Objectiu 

David Storrie, CEO de Nucleus Connect -empresa encarregada del disseny i construcció de la 

part activa de la xarxa-, diu el següent: “Ens vam adonar que Singapur s’estava quedant enrere 

d’alguns països asiàtics com ara el Japó o Korea del Sud. Necessitàvem millorar les 

infraestructures en general per a ajudar altres sectors, com el bancari, a optimitzar la seva 

eficiència.”57. 

Pel que fa als beneficis pels usuaris finals, gràcies a la fibra òptica, es pot veure televisió en alta 

definició per Internet, a més d’altres serveis com navegar per la xarxa a alta velocitat, P2P o 

YouTube, que també disposa d’alta definició. També esperen que en els pròxims anys els 

                                                           
57

 WinWin. Huawei Technologies Co., Ltd. Issue 7. Shenzhen: Huawei Communicate Editorial Board, 
2010. 
<http://www.huawei.com/en/static/win-win_7-125162-1-072399.pdf> 
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desenvolupadors s’adonaran dels beneficis d’utilitzar aquesta xarxa i oferiran nous serveis i 

aplicacions. 

Per altra banda, també es pretén que la NGNBN arribi a totes les escoles, edificis 

governamentals i hospitals, amb un ample de banda d’1 Gbps, i així també puguin aprofitar 

tots els avantatges de l’FTTP.  

7.3.4 Paper de l’administració 

El govern de Singapur té un paper molt important en aquest projecte. En aquest cas, igual que 

en els casos d’Amsterdam i Austràlia, el govern ha estat qui ha impulsat aquest projecte. En 

canvi, a diferència d’Amsterdam, el govern ha realitzat el 100% de la inversió, amb una 

quantitat de 592 milions d’euros. Segons Storrie, cap empresa privada hagués fet una inversió 

tal ja que la viabilitat d’aquest projecte seria impossible, per això és tan important el paper del 

govern en aquest cas. 

D’aquests 592 milions d’euros d’inversió per part del govern, tres quartes parts corresponen a 

la construcció dels components passius (primera capa), de la qual s’encarrega OpenNet, i l’altra 

quarta part restant als elements actius (segona capa) construït per Nucleus Connect. 

7.3.5 Característiques tècniques 

Com ja hem comentat, aquest model de desplegament consta de tres capes: infraestructura 

passiva, elements actius i serveis. Els responsables de cada una d’aquestes capes son la NetCo, 

l’OpCo i els ISP respectivament. 

La infraestructura passiva, dissenyada, construïda i operada per l’empresa OpenNet 

Consortium (NetCo), forma una xarxa robusta, escalable i que suporta diferents tecnologies. 

Per al desplegament exterior es va escollir la última versió de la fibra òptica G.652D i dins les 

oficines centrals (CO) i les habitacions MDF es desplegarien quadres de distribució de fibra 

òptica d’alta densitat. 

Per a aconseguir una excel·lent difusió geogràfica, el mínim temps de desplegament i una 

xarxa robusta, fiable i resistent, es van proposar 9 CO, distribuïts com veiem a la il·lustració 6.9. 
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Il·lustració 7.9 Plànol dels 9 COs i les seves interconnexions 

Els elements actius de la xarxa són construïts i operats per Nucleus Connect (OpCO), que ha 

d’oferir preus estàndard a tots els ISP a través d’una regulació a càrrec de l’iDA. Es van 

proposar dues tecnologies d’accés a la xarxa: GPON, com en el cas d’Austràlia, i amb molt 

sentit ja que estem parlant del tercer país amb més densitat de població del món, i Active 

Ethernet, un tipus d’Ethernet que utilitza commutadors òptics per a distribuir el senyal, i 

connecta els clients i les CO en una gran xarxa commutada. 

Pel que fa a les diferents classes de servei, Nucleus Connect les classifica en quatre tipus (A, B, 

C i D) segons la importància de l’aplicació que genera el tràfic. A la il·lustració 6.10 podem 

veure quins són els quatre tipus de tràfic i quines aplicacions el generen. 

 

 

Il·lustració 7.10 Classes de servei classificades segons Nucleus Connect 

Segons el tipus d’usuari final (serveis residencials, no-residencials o fora dels edificis) els 

components actius canvien. En el cas dels serveis residencials, al punt d’agregació es disposa 
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d’una OLT que es comunica amb els usuaris a través de l’ONT que té cada un al seu domicili. En 

canvi, els usuaris no residencials no disposen d’ONT ja que al punt trobem un switch Ethernet 

actiu i a la oficina o comerç trobem un altre switch junt amb un CPE. En el cas dels punts 

d’accés fora dels edificis (NBAP), per exemple a les parades d’autobús o als pals de llum, 

trobem una combinació dels dos anteriors, és a dir, s’utilitzen els dos tipus de connexió.  

Per acabar, Nucleus Connect també ofereix als ISP els serveis de connexió VPN i IP Multi-cast. 

7.3.6 Preus 

Hi ha un total de 10 ISP connectats a aquesta xarxa i a continuació veiem els preus oferts per 

alguns d’aquests. Tots els preus de les companyies inclouen les trucades nacionals, i els preus 

mensuals oferts són: 

Taula 7 Comparació dels preus oferts pels diferents ISP 

 100 Mb 200 Mb 500 Mb 1000 Mb 

Starhub 23,64€ 29,57€ - 234,63€ 
M1 34,96€ 58,66€ - 236,4€ 
MyRepublic 34,96€ - - - 
Singtel - 29,57€ 47,35€ - 

  

7.3.7 Actualitat 

En un principi aquest projecte hauria d’haver finalitzat a mitjans de l’any 2012, donant així 

cobertura al 95% de les residències i oficines del país però, realment, ha finalitzat a mitjans de 

201358. La demanda ha anat augmentant de forma que, a mitjans de 2013, la xarxa tenia 

350.000 clients, 130.000 més que un any enrere. 

Pel que fa als preus, Khoong Hock Yun, CEO del grup d’infraestructures i serveis de l’iDA, 

comenta que els preus s’han reduït de forma considerable i, fins i tot, s’ofereixen serveis de 

fibra a un preu més baix que els serveis de DSL i cable59. Això es déu a que hi ha 5 ISP per ADSL 

i cable, mentre que de proveïdors de la xarxa Next Gen NBN n’hi ha 1060, és a dir, s’ha doblat el 

nombre d’ISP al país. Un exemple d’aquesta caiguda dels preus és el cas de SingTel, que oferia 

l’any 2008 l’ADSL a una velocitat de 10 Mbps per 58 S$ mensuals i al 2012 per 2 S$ més oferia 

la fibra òptica a 100 Mbps, mentre els 10 Mbps es van reduir a 44,9 S$61. El mateix passa amb 
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 IDA. “OpenNet Failed to Meet Universal Service Obligation and Quality of Service Standards”. iDA, 
2013. 
<https://www.ida.gov.sg/About-Us/Newsroom/Media-Releases/2013/OpenNet-Failed-To-Meet-
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 LENNIGHAN, Mary. “Australia’s NBN still struggling but Singapore seeing take-up”. Total Telecom, 
2013. 
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 WIKIPEDIA. Internet in Singapore. Wikimedia Foundation, Inc., 2013. 
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61
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StarHub, que l’any 2008 oferia velocitats de 100 Mbps a través de cable per 124,1 S$ i al 2012 

el mateix servei s’ha reduït a 80,7 S$, mentre la mateixa velocitat a través de fibra té un cost 

de només 68,27 S$ mensuals. 

7.3.8 Fitxa resum 

Taula 8 Resum de les característiques principals de la NGNBN 

Next Gen National Broadband Network 

Regió Singapur 

Abast 95% dels habitatges (aprox. 
1.121.000) 

Cost (milions d’€) 592 

Tipus de model PPP 

Inversió de l’AAPP (milions d’€) 592 

Durada 3 anys i mig 

Tecnologia utilitzada FTTP 

Tipus de xarxa Oberta 

Tipus d’estesa Subterrània i aèria 

Destinatari Urbà 

 

  

                                                                                                                                                                          
<https://doc.research-and-
analytics.csfb.com/docView?language=ENG&source=ulg&format=PDF&document_id=979891241&serial
id=PcEXmCxcW6L28rcurA1FXooCq8W1umZpoIRRxjl3MuI%3D> 

https://doc.research-and-analytics.csfb.com/docView?language=ENG&source=ulg&format=PDF&document_id=979891241&serialid=PcEXmCxcW6L28rcurA1FXooCq8W1umZpoIRRxjl3MuI%3D
https://doc.research-and-analytics.csfb.com/docView?language=ENG&source=ulg&format=PDF&document_id=979891241&serialid=PcEXmCxcW6L28rcurA1FXooCq8W1umZpoIRRxjl3MuI%3D
https://doc.research-and-analytics.csfb.com/docView?language=ENG&source=ulg&format=PDF&document_id=979891241&serialid=PcEXmCxcW6L28rcurA1FXooCq8W1umZpoIRRxjl3MuI%3D
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7.4 Orient mitjà: Qatar 
El model escollit a l’Orient Mitjà el trobem a l’estat de Qatar. Qatar és un estat sobirà àrab 

amb una població de 1.699.435 habitants en una superfície d’11.571 km² que suposa una 

densitat de població de 176 habitants per km², dades de l’any 201062. La previsió per al 2013 és 

que la població hagi augmentat fins a més de 2 milions. Es tracta d’una monarquia 

constitucional, governada per la família Al Thani des de mitjans del segle XIX, i la seva capital és 

Doha. 

La seva economia es basa en l’exportació de petroli i gas, sobretot aquest últim ja que es tracta 

de la tercera reserva de gas natural del món, fet que el converteix en un dels països més rics 

del món pel que fa a renta per càpita. Actualment és un dels emirats amb major índex de 

desenvolupament humà de l’Orient Mitjà. 

 

Il·lustració 7.11 a l'esquerra, situació de Qatar al món; a la dreta, mapa del país 

7.4.1 Qatar National Broadband Network (Q.NBN) 

Q.NBN és el nom del projecte de desplegament de fibra òptica a l’estat de Qatar i també de 

l’empresa creada pel govern per a gestionar aquest desplegament. Es tracta d’un projecte que 

es va iniciar al 2012 i el qual pretén connectar amb fibra el 95% dels habitatges de tot l’estat 

l’any 2015, tot i que l’empresa Q.NBN  només serà responsable de la infraestructura passiva de 

la xarxa, deixant als ISP que s’encarreguin dels components actius i de donar servei als usuaris 

finals. 

Aquest projecte es troba englobat dins el Qatar National Vision 2030 i el Qatar’s National ICT 

Plan 2015, que guiaran els esforços de les TIC al país fins a finals de l’any 2030 i 2015 

respectivament. Aquest últim, identifica els problemes de connectivitat com un gran 
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desafiament per a complir els objectius fixats de les TIC i estableix un marc de programes i 

iniciatives per a fer front a aquests reptes. 

7.4.2 Situació 

El desplegament es realitzarà per tot l’estat, però només a les zones poblades, ja que Qatar té 

una gran superfície desèrtica, i es dividirà en 25 regions (il·lustracions 6.12 i 6.13). A aquestes 

25 regions es desplegarà la fibra en tres fases: 

 Fase 1: comprèn 13 regions del total de 25 i el desplegament estarà finalitzat uns 12 

mesos després de la data d’inici de vigència del projecte. Les regions que comprèn són: 

2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 18, 19, 20, 21 i 22. 

 Fase 2: comprèn 7 regions que tindran la fibra desplegada 24 mesos després de la data 

d’inici de vigència. Les regions que comprèn són: 1, 4, 11, 14, 15, 16 i 24. 

 Fase 3: comprèn les 5 regions restants, que disposaran de la fibra 36 mesos després de 

la data d’inici de vigència. Les regions que comprèn són: 6, 12, 17, 23 i 25. 

 

Il·lustració 7.12 Estat de Qatar, meitat nord a l'esquerra i meitat sud a la dreta 

    

Il·lustració 7.13 Detall de les regions més densament poblades de l'estat 
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7.4.3 Objectiu 

Els objectius del Qatar’s National ICT Plan 2015, el qual hem comentat que inclou aquest 

projecte, són els següents: 

 Doblar la contribució del sector de les TIC al PIB (arribar a 2,2 milions d’euros). 

 Doblar els treballadors del sector (arribar a 40.000). 

 Fer arribar ampla de banda d’alta velocitat  a tots els habitatges i empreses. 

 Aconseguir l’adopció massiva de les TIC i Internet per part de tots els segments de la 

societat. 

 Aconseguir que tots els serveis clau del govern siguin accessibles des de la xarxa 

(arribar a 160 serveis en línia). 

Pel que fa a Q.NBN, després de la creació de l’empresa per part del govern, es van marcar els 

següents objectius: 

 Arribar a cobrir el 95% del territori habitat per així tenir connectivitat tant a les zones 

urbanes com a les zones rurals. 

 Aconseguir que la xarxa d’accés obert sigui justa i d’igual accés per a tots els 

operadors, amb la intenció de promoure la competència i la innovació. 

 Realitzar un desplegament el més ràpid possible per a que tingui la menor afectació 

durant els treballs al carrer i millori substancialment la qualitat de vida un cop 

desplegat. 

 Aconseguir que el projecte sigui econòmicament viable amb el suport i el recolzament 

governamentals. 

 Aconseguir una connexió d’alta velocitat, amb un mínim de 100 Mbps. 

7.4.4 Paper de l’administració 

El paper de l’administració en aquest projecte és, segurament, el més ample possible en 

gairebé tots els sentits. Per començar, l’empresa Q.NBN, que com hem dit prèviament és 

propietat del govern de Qatar, és la responsable del disseny, construcció i operació de la part 

passiva de la xarxa d’FTTH, per posteriorment proveir d’accés a la fibra als ISP que ho desitgin. 

Així doncs, en aquest sentit el compromís és total per part de govern. 

D’altra banda, l’impulsor del projecte també ha estat el govern de Qatar, una decisió en línia 

amb el pla Qatar National Vision 2030. Aquest fet no pren tanta importància ja que l’empresa 

Ooredoo (abans Qtel) , que va firmar un contracte de col·laboració amb Q.NBN a mitjans de 

2012 per a cedir la seva infraestructura passiva ja desplegada durant els pròxims 20 anys63, ja 

estava desplegant fibra a l’estat abans de l’inici d’aquest projecte. Per aquest motiu, sense 

aquesta iniciativa també es disposaria de FTHH a Qatar, tot i que no arribaria a un part tant 

gran de la població com pretén Q.NBN. 
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A més, d’aquesta forma s’aconsegueix que hi hagi molta més competència al sector ja que, en 

ser una xarxa oberta, qualsevol ISP pot llogar-li la fibra per a oferir els serveis als seus clients; 

en canvi, de l’altra forma només Ooredoo hagués ofert FTTH a la població. Això demostra la 

intenció de l’ictQatar de modificar la seva normativa en els pròxims anys per a millorar l’entorn 

competitiu, com hem comentat prèviament. 

Pel que fa al cost del desplegament, aquest corre també totalment a càrrec del govern qatarià. 

Les xifres del cost de la part passiva del desplegament no s’han fet públics, però es parla que 

podria superar els 373 milions d’euros64, o arribar fins a 408 milions65. 

Tot això fa que el paper de l’administració (el govern de l’estat de Qatar) sigui imprescindible 

per a un projecte d’aquesta magnitud i, per tant, molt positiu pel país. 

7.4.5 Característiques tècniques 

La xarxa Q.NBN, com les tres anteriors, es tracta d’una xarxa d’accés obert i sense 

discriminació, com hem comentat prèviament. En canvi, a diferència més de les de Singapur o 

Amsterdam, està formada per dues capes en comptes de tres. Això es déu a que l’empresa 

Q.NBN només s’encarrega de la part passiva de la xarxa i, per tant, no hi ha un operador 

encarregat de la part activa com sí passa a les altres dues. Aquest fet comporta que els ISP 

seran també els operadors de la part activa de la xarxa, així que l’arribada de la fibra fins als 

usuaris finals dependrà molt més de l’operador i les diferències entre els diferents operadors 

poden ser molt més àmplies. 

Per exemple, Vodafone es va veure afectat per un retard en l’entrega de la llicència per part 

d’ictQatar. Això, sumat a que el seu únic competidor actualment, Ooredoo, ja havia iniciat el 

desplegament de fibra abans que s’iniciés aquest projecte, fa que aquesta companyia en 

aquest moment estigui molt per davant pel que fa a habitatges coberts, com es pot observar a 

la il·lustració 6.15. 

Q.NBN ha contractat l’empresa Ericsson per a que s’encarregués del desplegament de la fibra i 

dels components actius, i utilitzarà la tecnologia GPON66, igual que en els casos d’Austràlia i 

Singapur. La velocitat que es vol garantir és de 100 Mbps, per tant, els operadors hauran de 

limitar el nombre d’usuaris finals per cada splitter passiu. 
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 COMM. “Delivering on the vision”. Decisive Coverage of Telecommunications Strategy, 2012. 
<http://comm.ae/delivering-on-the-vision/> 
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 SKENDEROSKI, Ivan. Qatar National Broadband Network Initiative. Salience FZ LLC: Dubai. 
<http://www.salienceconsulting.ae/pdf/Salience%20viewpoint%20-
%20Qatar%20National%20Broadband%20Network%20Sep%202011.pdf> 
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 LIGHTWAVE. “Ericsson to supply FTTx gear for Qatar National Broadband Network”.  Lightwave, 2012. 
<http://www.lightwaveonline.com/articles/2012/10/ericsson-to-supply-fttx-gear-for-qatar-national-
broadband-network.html> 

http://comm.ae/delivering-on-the-vision/
http://www.salienceconsulting.ae/pdf/Salience%20viewpoint%20-%20Qatar%20National%20Broadband%20Network%20Sep%202011.pdf
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Il·lustració 7.14 A l'esquerra, zones cobertes per Ooredoo; a la dreta, zones cobertes per Vodafone. El color verd 
representa les zones on la fibra ja està disponible i el color groc les zones on s'està desplegant actualment 

7.4.6 Preus 

Com hem comentat, actualment només existeixen dos operadors que donen servei de fibra a 

Qatar: Ooredoo i Vodafone. Els preus mensuals que ofereixen per internet i trucades 

il·limitades són: 

Taula 9 Comparació dels preus oferts pels dos ISP 

 50 Mb 100 Mb 

Ooredoo 101,35€ 131,76€ 

Vodafone Qatar 91,22€* 111,49€* 

 

*Les trucades són il·limitades només per a trucades a altres telèfons de Vodafone. Les trucades 

a altres operadors són gratuïtes fins arribar als 1000 minuts. 

7.4.7 Actualitat 

En aquest moment el desplegament segueix en marxa per a complir l’objectiu d’arribar al 95% 

del total del territori habitat. Els únics dos ISP que es troben connectats a la xarxa són Ooredoo 

i Vodafone, sent el primer el que arriba a més clients en aquest moment ja que ja havia 

desplegat fibra abans d’iniciar aquest desplegament i a més va rebre la llicència per a poder 

operar abans, com hem comentat prèviament. 
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La baixada de preus és considerable, per exemple, Ooredoo ofereix banda ampla mitjançant 

DSL de 8 Mbps a 121,30€, mentre els 50 Mbps mitjançant fibra tenen un cost de 101,35€. 

7.4.8 Fitxa resum 

Taula 10 Resum de les característiques principals de la QNBN 

Qatar National Broadband Network 

Regió Qatar 

Abast 95% del territori habitat 

Cost (milions d’€) Entre 373 i 408 

Tipus de model PPP 

Inversió de l’AAPP (milions d’€) Entre 373 i 408 (tot el cost) 

Durada 3 anys 

Tecnologia utilitzada FTTH 

Tipus de xarxa Oberta 

Tipus d’estesa Subterrània i aèria 

Destinatari Urbà i rural 
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7.5 Amèrica: New Hampshire 
New Hampshire és un dels 50 estats que formen els Estats Units d’Amèrica. Té una població de 

1.320.718 habitants67 en una superfície de 24.217 km², que suposa una densitat de població de 

56,8 habitants/km². 

La seva economia es basa en les exportacions agrícoles (llet, ramaderia, ous i pomes), 

industrials (maquinaria, equipament elèctric, cautxú, plàstics) i el turisme. Durant el segle XX 

ha patit un important canvi a la seva economia, ja que abans la base de la economia eren les 

indústries tèxtils, les fàbriques de sabates i les tendes de maquinaria per a les granges. A causa 

de l’envelliment d’aquestes fàbriques, que es van quedar obsoletes, i de la mà d’obra barata 

als estats del sud del país, l’economia va patir una gran correcció. Així, actualment és el setè 

estat dels Estats Units en renta per càpita personal68. 

    

Il·lustració 7.15 A l'esquerra, situació de New Hampshire dins els EEUU; a la dreta, localització del desplegament 
dins New Hampshire 

7.5.1 New Hampshire FastRoads 

New Hampshire FastRoads és una iniciativa per a construir una xarxa d’accés obert per a 

abastir les institucions, grans i petites empreses, oficines i agencies del govern i els residents 

d’una part de New Hampshire. La xarxa proveirà d’accés a 220 institucions del govern dins 22 

poblacions des d’Orford fins a Rindge, a més d’aproximadament 1300 empreses i habitatges 

(mitjançant FTTP) a dues poblacions, Rindge i Enfield, on actualment alguns veïns només tenen 

internet mitjançant connexió telefònica. La resta d’empreses i particulars de la resta de 

poblacions, es podran connectar mitjançant els ISP que podran fer ús de la xarxa d’accés obert. 

                                                           
67

 USCB. "Annual Estimates of the Resident Population for the United States, Regions, States, and Puerto 
Rico: April 1, 2010 to July 1, 2012". United States Census Bureau, Population Division, 2012. 
<http://www.lightwaveonline.com/articles/2012/10/ericsson-to-supply-fttx-gear-for-qatar-national-
broadband-network.html> 
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 WIKIPEDIA. New Hampshire. Wikimedia Foundation, Inc., 2013. 
<http://en.wikipedia.org/wiki/New_Hampshire> 
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FastRoads és una col·laboració entre la Community Development Finance Authority (CDFA) de 

New Hampshire, la Monadnock Economic Development Corporation (MEDC) i més de 30 pobles 

a les regions de Monadnock i Upper Valley. Del total dels 5,73 milions d’euros pressupostats, 

4,09 milions provenen d’una beca del programa federal Broadband Technology Opportunities 

Program i la resta s’obtenen mitjançant crèdits de bancs comunitaris. Un cop construïda, la 

xarxa serà gestionada per una empresa qualificada amb experiència demostrada a aquest 

sector. 

Un grup de la Universitat de New Hampshire anomenat Network New Hampshire va rebre una 

donació de poc més de 33 milions d’euros a través d’un programa de banda ampla per a 

millorar la connectivitat a Internet als 10 comptats de l’Estat, i FastRoads n’és una branca. 

Gràcies a aquest fet, els problemes que puguin sorgir a FastRoads i que suposin un cost 

econòmic, correran a càrrec del govern. 

7.5.2 Situació 

La situació d’aquesta xarxa la dividirem en 3 parts, ja que com hem comentat tenim la xarxa 

troncal que passa per totes les institucions públiques i escoles, i per altra banda tenim els dos 

desplegaments de xarxa d’FTTH a Rindge i Enfield. 

La xarxa troncal de fibra, coneguda com Middle Mile, té una longitud d’aproximadament 260 

km. A la il·lustració 6.17 podem veure el seu recorregut des d’Orford fins a Rindge i totes les 

institucions i escoles que connecta. La última part de la xarxa, tant pel nord com pel sud, les 

podem veure amb més detall a les il·lustració 6.18 i 6.19, on es mostra el pas de la fibra per les 

cinc localitats de més al nord i de més al sud. Les localitats septentrionals és per on es 

començarà a desplegar la fibra, ja que formen part de la Fase 1, mentre les meridionals formen 

part de la fase 2 i és allà on finalitzarà el desplegament. 

 

Il·lustració 7.16 Plànol de la xarxa troncal de fibra des d'Orford fins a Rindge 
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Il·lustració 7.17 Plànol detallat del pas de la fibra a la zona septentrional, entre Orford i Enfield 

 

Il·lustració 7.18 Plànol detallat del pas de la fibra a la zona meridional, entre Keene i Rindge 

La localitat d’Enfield, té una població de 4.905 habitants repartits en 2.131 habitatges i 109 

empreses, dels quals es connectaran 835, a més dels 9 edificis comunitaris. Com hem 
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comentat, Enfield disposarà d’una xarxa d’FTTH formada per les branques que surten de la 

fibra Middle Mile que, com podem veure a la il·lustració 6.19, s’anomena Last Mile i és la que 

arriba fins als usuaris finals. 

 

Il·lustració 7.19 Plànol de la xarxa FTTH a la localitat d'Enfield 

Pel que fa a la població de Rindge, consta de 5.794 habitants repartits en 1.605 habitatges i 

145 empreses, tot i que només es connectaran 525, a més dels 8 edificis comunitaris. A la 

il·lustració 6.20 podem veure que la fibra arriba fins al mig de la localitat i d’aquesta fibra 

Middle Mile surten les branques de fibra que aniran a cada empresa o habitatge la fibra Last 

Mile. 

 

Il·lustració 7.20 Plànol de la xarxa FTTH a la localitat de Rindge 
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7.5.3 Objectiu 

Els objectius proposats per a aquest projecte són els següents: 

 Aconseguir accés de banda ampla econòmic 

 Instal·lar una xarxa FTTP als pobles d’Enfield i Rindge 

 Fer ús de la tecnologia FTTP o FTTN per la resta d’edificis a connectar 

 Construir una xarxa d’accés obert 

 Realitzar col·laboracions amb els proveïdors de la zona per a ampliar la cobertura per 

als habitatges i empreses de la resta de pobles 

 Estendre la banda ampla a les zones més desateses o marginades de New Hampshire 

7.5.4 Paper de l’administració 

El paper de l’administració en aquest model de desplegament de xarxa tan important com 

diferent respecte la resta de casos analitzats. En aquest cas, es tracta d’un projecte PPP, en el 

qual participen una gran quantitat d’entitats públiques. 

Per una banda, tenim la CDFA i els ens públics representants de les poblacions que hi 

participen, que formen part de la col·laboració que forma FastRoads. El seu paper és 

fonamental per a que el projecte pugui funcionar, ja que les poblacions han de permetre i 

facilitar al màxim el pas de la fibra per la seva localitat i la CDFA per a posar d’acord totes 

aquestes entitats publiques i trobar una forma de finançament. 

D’altra banda, pel que fa a la part econòmica, el paper de l’administració també pren una gran 

importància, encara que no es tracti de cap de les entitats esmentades anteriorment. Com 

hem vist, aproximadament  4,09 milions d’euros del total pressupostat prové d’una subvenció 

del govern i això suposa un 70% del total, sense dubte aquesta aportació és bàsica. A més, 

també hem comentat que els problemes sorgits durant la construcció i que suposen allargar el 

projecte uns 6 mesos, correran també a càrrec del govern. 

Així doncs, el paper de l’administració en aquest projecte és bàsic en tots els sentits, tot i que 

no hi participa només una entitat pública, sinó que ho fan una gran quantitat.   

7.5.5 Característiques tècniques 

Com hem comentat anteriorment, la xarxa FastRoads és una xarxa d’accés obert que 

connectarà 22 municipis de l’Estat de New Hampshire. Aquesta xarxa està formada per dos 

tipus de fibra: Middle Mile i Last Mile. La primera és la fibra troncal, que creuarà les 22 

poblacions i a la qual tindran accés els ISP per a proveir de serveis als usuaris finals, a través de 

les tecnologies FTTN o FTTP. La segona és la fibra secundària que s’instal·larà a les localitats 

d’Enfield i Rindge i que arribarà a tots els habitatges i empreses que ho demanin, mitjançant la 

tecnologia FTTP. 

Els habitants d’aquestes dues poblacions que desitgessin que les seves llars o els seus negocis 

es poguessin connectar a la fibra, simplement havien de firmar un acord de llicència de 
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connexió69 sense cap tipus compromís ni de cost per a que el constructor de la xarxa arribés 

fins al seu local. 

El nucli de la xarxa consisteix en un anell de fibra de dos enllaços de 10Gigabit Ethernet entre 

les dos localitats més importants, Hanover i Keene, i múltiples enllaços de fibra Gigabit 

Ethernet entre les ubicacions dels equips i aquestes dues localitats. Tota la xarxa es connectarà 

mitjançant 24 switches i un total de 228 fibres, que seran del tipus monomode. 

Com hem vist als apartats anteriors, el cost del desplegament és molt menor al de la resta de 

casos que hem analitzat. El motiu principal és que el desplegament en aquest cas és 100% aeri, 

per tant s’estalvien els costos d’obra que suposen soterrar la fibra i que, com vam veure a 

l’apartat d’inconvenients, és molt alt. Així i tot, ha estat necessari connectar aproximadament 

23.000 pals de telecomunicacions per a desplegar tota la fibra. La normativa estatal, a 

diferència de la normativa de la Unió Europea, permet aquest tipus de desplegament, un dels 

motius és que la densitat de població en aquestes zones és molt més baixa i molts habitatges 

són cases unifamiliar, a diferència del continent europeu. 

A les il·lustracions 6.17 i 6.18 es pot observar que la fibra no passa directament per tots els 

carrers de les localitats, sinó que passa pel mig i això fa que alguns edificis quedin a una certa 

distància del recorregut. Aquests habitatges, locals o institucions es connectaran mitjançant 

coure o sense fils (fixed wireless o WiMax) i disposaran de menys banda ampla en funció de la 

distància a la que es trobin. La distància als edificis més allunyats és d’aproximadament 5 km, i 

l’ample de banda mínim del que es disposarà en aquests casos és de 768 Kbps de baixada i 128 

Kbps de pujada. 

Les operacions a la xarxa i el manteniment de la planta exterior les realitzarà una empresa 

escollida a partir d’una licitació oberta, suficientment qualificada i amb experiència en aquest 

tipus de tasques. 

7.5.6 Preus 

Els ISP que ofereixen serveis residencials són dos: WiValley i G4 communications. Els preus del 

primer no són públics, pel que fa als preus mensuals del segon són: 

Taula 11 Comparació de la oferta dels dos ISP existents 

G4 
communications 

5 Mbps 10 Mbps 20 Mbps 50 Mbps 

Només Internet 37,14€ 44,57€ 52,01€ 96,62€ 
Internet + 
trucades 
il·limitades a fix 

52,01€ 59,44€ 66,88€ 104,05€ 
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 NHFASTROADS. NHF Rindge Agreement. BroadbandUSA, Connecting America’s Communities. 
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7.5.7 Actualitat 

Actualment el desplegament segueix en marxa, i ja s’ha rebut una ampliació de capital per part 

del govern, ja que el projecte havia d’acabar a juliol de 2013 i s’ha prorrogat fins a desembre 

del mateix any a causa de problemes durant la fase de construcció. Tot i així, els habitants de 

les poblacions d’Enfield i Rindge que ho van demanar ja disposen de la banda ampla als seus 

habitatges i empreses, alguns dels quals no disposaven d’Internet abans d’aquest 

desplegament, o ho feien a unes velocitats molt baixes70. 

7.5.8 Fitxa resum 

Taula 12 Resum de les característiques principals de l'NH Fastroads 

New Hampshire FastRoads 

Regió New Hampshire 

Abast Aprox. 105.000 habitants 

Cost (milions d’€) 5,73 

Tipus de model PPP 

Inversió de l’AAPP (milions d’€) 4,09 

Durada Entre 1 i 2 anys 

Tecnologia utilitzada FTTP i FTTN 

Tipus de xarxa Oberta 

Tipus d’estesa 100% Aèria 

Destinatari Rural 
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7.6 Espanya: Principat d’Astúries 
El Principat d’Astúries és una comunitat autònoma situada al nord-oest d’Espanya. La seva 

població és de 1.067.457 habitants71 repartits en 10.603,57 km², és a dir, amb una densitat de 

població de 101 hab./km². La única província d’Astúries és Oviedo, que és a la vegada la 

capital, tot i que la ciutat més poblada és Gijón. 

L’economia del Principat d’Astúries es reparteix entre el sector secundari (30% de la població 

activa) i el sector terciari (64%), i aquest últim va en augment els últims anys, sobretot per la 

importància que ha adquirit el turisme els últims anys. Tot i així, la meitat de la població del 

Principat viu fora dels dos nuclis urbans més importants, Oviedo i Gijón. Pel que fa al sector 

primari, actualment suposa només un 6% del total de la població activa, tot i que 

històricament era el sector predominant, sobretot gràcies a la mineria. Actualment destaquen 

la producció de llet, l’agricultura i la pesca en aquest sector. 

 

Il·lustració 7.21 Situació del Principat d'Astúries a Espanya 

 

Il·lustració 7.22 Mapa del Principat d'Astúries 
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 INE. Cifras de población a 1 de enero de 2013. Instituto Nacional de Estadística, 2013. 
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7.6.1 Asturcón 

La xarxa Asturcón (Red de Comunicaciones Ópticas Neutras) és una xarxa creada per la societat 

Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones del Principado de Asturias (GIT), 

que està 100% participada pel Principat d’Astúries. La GIT és l’encarregada de “l’establiment i 

explotació de xarxes de telecomunicacions, recursos associats i la prestació de serveis de 

comunicacions electròniques a tercers”. 

Pel que fa a Asturcón, es tracta d’una xarxa FTTH que va néixer l’any 2005 com a instrument 

del Govern del Principat per a eliminar la bretxa digital que patien moltes zones del territori 

asturià. Es pretén que aquesta xarxa porti la banda ampla a totes aquelles poblacions de més 

de 1.000 habitants a les quals no s’hagin desplegat xarxes d’alta capacitat a càrrec d’iniciatives 

privades. 

7.6.2 Situació 

La xarxa Asturcón es divideix en diferents etapes. La primera etapa, que s’inicia al 2005 i 

finalitza l’any 2009, s’anomena Fondos Mineros i es destina a 21 poblacions amb un total de 

31.000 habitatges, com veiem a la il·lustració 6.23. Les primeres 15 poblacions en entrar en 

servei ho fan al desembre de 2007, mentre les 6 restants no ho fan fins octubre de 2009. 

 

Il·lustració 7.23 Covertura de la primera etapa de la xarxa Asturcón 

L’any 2007 s’inicia una altra etapa anomenada Llanes, Paraíso Digital, on es desplega la fibra a 

la vila de Llanes, cobrint 1.500 habitatges. La següent etapa, que comença el 2008, es destina a 

19 poblacions més on es cobreixen uns 19.000 habitatges. 

Per acabar, l’any 2009 es realitza el desplegament a 4 poblacions més, d’entre 500 i 1.000 

habitants, però amb una situació propera a la xarxa. 

Així doncs, un cop finalitzada l’actuació, l’any 2011 la xarxa Asturcón  arribava a 51.000 

habitatges repartits en 45 poblacions, que suposen el 9,5% del total dels habitatges a tot el 

Principat, com podem veure a la il·lustració 6.24. 
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Il·lustració 7.24 Mapa de totes les poblacions on es troba desplegada la xarxa Asturcón 

7.6.3 Objectiu 

Els objectius del GIT, que com hem dit és qui ha creat la xarxa Asturcón, són: 

 Gestionar i mantenir les infraestructures, sistemes i serveis de telecomunicacions. 

 Coordinar la planificació de desplegament de les infraestructures de 

telecomunicacions de les diferents AAPP, com a assessorament tècnic a les mateixes. 

 Dissenyar estratègies de futur, analitzar la viabilitat de projectes de telecomunicacions, 

i elaborar propostes de planificació d’infraestructures, sistemes i serveis de 

telecomunicacions. 

 Construir, implantar i posar en funcionament qualsevol tipus de xarxes i serveis de 

telecomunicacions. 

 Promoure la disponibilitat d’infraestructures de telecomunicacions de qualitat i a 

preus assequibles al Principat. 

Pel que fa als objectius específics d’aquesta xarxa, tenim: 

 Eliminar la bretxa digital que pateixen moltes zones del territori asturià. 

 Connectar totes les poblacions asturianes de més de 1.000 habitants a les quals no 

existeix iniciativa privada que hagi desplegat xarxes d’alta capacitat. 

 Crear una xarxa neutra, transparent, oberta, segura, flexible, escalable, de fàcil 

provisió i atractiva per a operadors i usuaris finals. 

 Oferir als clients tots els serveis de banda ampla IP (Internet, VoIP, VoD...). 

 Oferir velocitats de fins a 100 Mbps. 

 Fomentar la competència entre operadors, que redundarà en una millora de serveis 

pels ciutadans. 

 Conservar la població i les empreses a les zones amb més risc de despoblació. 

7.6.4 Paper de l’administració 

En el cas d’aquesta xarxa, el paper de l’administració pren també una gran importància per 

diversos motius. Primer, el Govern del Principat ha estat l’impulsor de la xarxa a través del GIT, 
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que s’ha encarregat de gestionar-la. Aquest fet és molt rellevant ja que a les zones on s’ha 

desplegat la xarxa, que tenen una densitat de població tan baixa, seria gairebé impossible que 

una entitat privada iniciés un projecte d’aquesta mena. Això es demostra amb el fet que, com 

acabem de veure, un dels objectius sigui arribar a totes les poblacions de més de 1.000 

habitants on no hi hagi cap iniciativa privada de desplegament de xarxes d’alta capacitat. 

Un altre fet rellevant és que el desplegament inclou tant la infraestructura activa com la 

passiva, per tant la inversió dels ISP serà mínima, ja que únicament hauran de pagar el cost 

d’accedir a la infraestructura però no hauran de realitzar cap tipus de desplegament, com 

passa en els casos de Qatar o New Hampshire. 

Per acabar, una mostra més de la importància del Govern del Principat d’Astúries és el fet que 

el 100% dels aproximadament 55 milions d’euros totals del cost d’aquest desplegament són 

fruit de la inversió del govern, sense cap aportació privada. La inversió per habitant que ha 

realitzat el govern asturià per a desplegar la xarxa oscil·la entre 14€ i gairebé 700€ per habitant 

depenent de la zona, com podem observar a la il·lustració 6.25, on podem veure quina ha estat 

la inversió per habitant a cada zona. 

 

Il·lustració 7.25 Mapa d'inversió per habitant en euros corresponent al desplegament de la xarxa
72

 

7.6.5 Característiques tècniques 

La xarxa Asturcón  es tracta d’una xarxa d’FTTH que utilitza la tecnologia GPON per a donar 

servei als usuaris amb una ample de banda de fins a 100 Mbps. Es tracta d’un model en el que 

el GIT ha estat l’encarregat de tota la infraestructura de la xarxa, tant activa com passiva, i 

també l’encarregada de la instal·lació de la ONT a l’habitatge o local de l’usuari final, tot i que 

aquesta última no s’instal·la fins que l’usuari no contracta el servei. 

Tots el ISP que vulguin formar part de la xarxa, s’han de connectar al punt d’accés a operadors 

(PAO) que es troba a la ciutat de Gijón i des del qual es pot donar servei a qualsevol usuari que 
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es trobi connectat a la xarxa, com podem veure a la il·lustració 6.26. A més d’aquest punt 

d’accés, trobem 20 nodes actius FTTH (nodes primaris) i 3 nodes passius (nodes secundaris) 

repartits per tots els consells on arriba la xarxa. 

 

Il·lustració 7.26 Mapa de la xarxa Asturcón, on s'observa que totes les fibres troncals surten del PAO de Gijón 

El desplegament de la fibra s’ha realitzat de diferents formes, com per exemple a través de les 

autovies (a la mitjana, les cunetes o mitjançant viaductes) o per l’interior de les galeries del 

Consorcio para el Abastecimiento de Agua y Saneamento del Principado de Asturias, amb 

suficients fibres per a poder donar accés al 100% dels habitatges que tenen cobertura. Pel que 

fa als equips actius instal·lats, inicialment només estan preparats per a donar servei al 25% del 

total dels usuaris connectats, i s’augmenten en cas que sigui necessari. Actualment, la 

penetració varia entre un 40,05% i un 5,75%, però amb una mitjana total de 19,95%, com 

podem veure a la il·lustració 6.27. 

A més de tots els habitatges i empreses que es troben connectats a la xarxa, també trobem 

hospitals. La xarxa es va preparar per a connectar un total de 13 hospitals de tot el Principat, 9 

dels quals són hospitals públics i els altres 4 concertats, amb el Centro de Proceso de Datos del 

Principado. D’aquesta forma, aquests hospitals estan connectats a través d’una xarxa 

tecnològicament independent de la xarxa Asturcón però també d’alta capacitat i utilitzada per 

a donar connectivitat al servei SIAI (Sistema d’Informació Assistencial Integrat). 
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Il·lustració 7.27 Usuaris connectats i percentatge de penetració per consell
73

 

7.6.6 Preus 

Els preus mensuals dels tres ISP que utilitzen la xarxa Asturcón, incloent Internet sense límit de 

descàrrega i trucades nacionals gratuïtes són: 

Taula 13 Comparació dels preus oferts pels tres ISP 

 40 Mbps 100 Mbps 

TeleCable 55€* 70,75€* 

Adamo - 42,35€ 

Orange - 43,5€ 

 

*Inclou televisió per cable 
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7.6.7 Actualitat 

Actualment  hi ha 59.000 punts de servei connectats, que suposen 120.000 habitants, repartits 

en 49 poblacions i 15 polígons industrials. Els ISP que ofereixen serveis són tres: Adamo, 

Telecable i Orange, que arriben a qualsevol de les poblacions connectades per la xarxa. Abans 

del desplegament, moltes d’aquestes poblacions només podien contractar un operador 

(Movistar) per a connectar-se a Internet i amb un ample de banda limitat a causa de la gran 

distància entre les centrals i aquestes poblacions. 

7.6.8 Fitxa resum 

Taula 14 Resum de les característiques principals de l'Asturcón 

Asturcón 

Regió Principat d’Astúries 

Abast 59.000 habitatges en 49 
poblacions i 15 polígons 
industrials 

Cost (milions d’€) 55 

Tipus de model PPP 

Inversió de l’AAPP (milions d’€) 55 

Durada 7 anys 

Tecnologia utilitzada FTTH 

Tipus de xarxa Oberta 

Tipus d’estesa Aèria i subterrània 

Destinatari Rural 
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8 Conclusions 
Per acabar, veurem quines conclusions hem extret després d’aquest anàlisi de les XNG per 

determinar si realment és necessari realitzar l’esforç que suposa el canvi del coure a la fibra i, 

en cas que així sigui, quina és la millor forma de realitzar-lo. 

8.1 Avantatges vs. inconvenients 
Per una banda, si posem en una balança els avantatges i els inconvenients dels desplegaments 

de XNG veiem que els avantatges que aquest suposa per a la societat són molt més amplis que 

els inconvenients que es produeixen. Hem pogut veure tots els beneficis a nivell 

socioeconòmic, tant per a les empreses com, sobretot, per als ciutadans, així com en el tipus 

de servei. El problema és que l’inconvenient principal, el del cost del desplegament, pren una 

gran importància ja que és primordial per a poder realitzar un desplegament. Afortunadament 

hem vist possibles solucions tan per aquest inconvenient com per al de les dificultats a l’hora 

de desplegar, per exemple a través la possibilitat d’accedir a les infraestructures de 

companyies d’altres serveis per a passar la fibra i així es reduiria de forma important el cost. 

Per tant, creiem que amb la col·laboració de les administracions i els reguladors es poden 

trobar solucions a aquest problemes i que la balança es decanti clarament cap als avantatges. 

8.2 Situació actual 
Per altra banda, veiem que la situació de les XNG al món és encara molt pobre, exceptuant dos 

països asiàtics, Korea i Japó, que es troben a anys llum de la resta. A la resta de països de 

l’OCDE les connexions a través de XNG suposaven l’any 2012 menys d’un terç del total de 

connexions al país, i a més de la meitat d’aquests països, per sota del 10%. En canvi, hem vist 

que les xarxes tradicionals estan quedant obsoletes però la fibra pot pal·liar aquest problema 

ja que les seves prestacions són molt millors que las del coure, com veiem a la taula 15.  El fet 

que cada cop fem ús de més serveis a través d’Internet i també amb més freqüència, fa que les 

xarxes actuals no tinguin capacitat suficient per a suportar el tràfic de dades que això suposa. 

Aquest és un dels principals motius pels quals creiem que les administracions han d’impulsar 

els desplegaments de XNG. 

Taula 15 Comparació entre els cables de fibra òptica i de coure 

Característiques Fibra òptica Coure 

Ample de banda Més de 10 Gbps Fins a 1 GBps 
Immunitat d’interferències Immunitat excel·lent Gran afectació al soroll 
Atenuació Aprox. 1 dB/Km 4 MHz  3,6 dB/100m 

600 MHz  49 dB/100m   
Efectes per emissions 
electromagnètiques 

No pateixen cap efecte Pateixen els efectes de les 
tempestes elèctriques 

 

8.3 Normatives 
Si comparem les normatives de cada una de les regions que hem estudiat veiem que, tot i ser 

diferents, totes van en la mateixa línia i tenen molts aspectes en comú, encara que es doni més 

importància a uns aspectes o a uns altres. Per començar, una característica que tenen en comú 

totes aquestes normatives és que en tots els casos s’estableix la lliure competència al mercat 

de les telecomunicacions, un fet que afavoreix molt als consumidors, ja que disposen de més 
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varietat de serveis i a millor preu. En alguns casos també s’obliga als operadors amb pes al 

mercat a compartir les seves instal·lacions per a que puguin accedir nous operadors a preus 

orientats a costos, com és el cas de la Unió Europea o dels Estats Units. També tenen en comú 

la protecció dels interessos dels consumidors, tant en matèria de tarifes i clàusules com en 

protecció de les seves dades, sobretot a Austràlia es dóna molta importància a aquest fet. 

També hi ha alguns aspectes que no són comuns a totes les normatives però sí a més d’una, 

com és el cas d’Austràlia i Singapur, on les normatives posen força èmfasi en diferenciar els 

propietaris de les llicències per a desplegar infraestructures de telecomunicacions i els 

proveïdors de serveis, que són els que utilitzen aquesta infraestructura per a oferir serveis als 

usuaris finals. Els primers són els carriers a Austràlia i els FBO  a Singapur, mentre els segons 

són els carriage service providers i els SBO, respectivament. 

D’aquestes normatives, la única que es troba un pas enrere de la resta és la de Qatar. Un dels 

motius és que fins l’any 2008 el mercat de les telecomunicacions fixes no es trobava obert a la 

competència i en els altres casos ja fa com a mínim 10 anys que es trobava. Tot i així, la 

direcció és la mateixa que la resta i es demostra en el pla per modificar la normativa en els 

pròxims 3 anys, on es vol millorar la competència, la transparència i la protecció dels 

consumidors, entre d’altres. 

Per acabar amb les normatives, pel que fa a les XNG podem diferenciar les normatives en dos 

grups. Un grup estaria format per la UE i els EEUU, els quals han creat unes directrius especials 

per a impulsar el desplegament d’aquestes xarxes i posant més facilitats als operadors per a 

que puguin realitzar-los. D’altra banda, Austràlia, Singapur i Qatar han creat unes directrius 

especials per al desplegament nacional que realitzaran cadascun dels tres països, amb 

aspectes en comú per fer possible que aquesta xarxa es desplegui amb el mínim 

d’inconvenients possible. 

8.4 Casos analitzats 
A partir dels models de desplegament que hem vist durant el treball, podem extreure diferents 

conclusions que ens permeten entendre millor les decisions que s’han pres. 

Per començar, per a poder comparar amb detall els diferents models hem de classificar-los 

segons uns criteris comuns, ja que hi ha models tan diferents entre sí que no es poden 

comparar. Un criteri de gran importància és el destinatari d’aquest desplegament, amb el qual 

tenim tres tipus diferents. Aquests tres tipus són: 

 Urbà: ens referim als desplegaments on es pretén connectar una localitat amb una 

gran densitat de població, la qual ja disposa de banda ampla abans d’aquest 

desplegament però hi ha una demanda molt alta. Dins aquest grup trobaríem la xarxa 

Citynet d’Amsterdam i la Next Gen NBN de Singapur. 

 Rural: entenem com a rurals els desplegaments que estan destinats a zones amb baixa 

densitat de població i on la banda ampla encara no ha arribat o ho ha fet però nomes a 

algunes zones i la oferta és molt baixa, és a dir, al contrari dels desplegaments urbans. 

Els models de NHFastRoads a New Hampshire i Asturcón a Astúries pertanyen a aquest 

grup. 
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 Nacional: per últim, ens referim a desplegaments nacionals a aquells destinats a 

connectar tot un país mitjançant fibra, tant els àmbits urbans com rurals del mateix, és 

a dir, des de les ciutats més densament poblades fins als pobles aïllats on hi viu menys 

gent. 

8.4.1 Urbans 

Pel que fa als dos models de desplegament urbans que hem vist, tot i estar destinats a uns 

usuaris semblants, no són del tot iguals. Com a semblances, a més del destinatari, veiem que 

els dos models han utilitzat una estructura de tres nivells, on se separa la construcció de la 

infraestructura activa de la passiva, i els serveis a l’usuari final també queden per una altra 

banda. D’aquesta forma, veiem que les empreses Bam i Draka tenen el seu homòleg a 

Singapur en OpenNet, amb un matís, i és que aquesta última també s’encarrega d’operar la 

infraestructura mentre a Amsterdam d’aquesta tasca s’encarrega BBned. Si ens fixem en la 

infraestructura passiva de la xarxa, en ambdós casos s’encarrega una empresa de la 

construcció i operació, BBned en el cas neerlandès i Nucleus Connect a Singapur. 

Taula 16 Comparativa en la construcció de la xarxa a Amsterdam i Singapur 

 Amsterdam Citynet Singapur Next Gen NBN 

Serveis ISP ISP 

Infraestructura activa BBned Nucleus Connect 

Infraestructura passiva Bam i Draka OpenNet 

 

Pel que fa a les diferències, veiem que el cas d’Amsterdam està destinat només a uns 40.000 

habitatges i empreses, mentre el de Singapur ho fa a aproximadament 1.121.000. Lògicament, 

aquesta gran diferència repercuteix en el cost del desplegament, essent molt més alt el cas de 

Singapur, on la despesa és de 592 milions d’euros, mentre a Amsterdam tan sols 30. Tot i així, 

si dividim aquest cost pel nombre d’habitatges i empreses als que s’ha arribat, veiem que el 

cost per local és prou menor a Singapur, ja que ha costat aproximadament 528€ per local 

envers els 750€ d’Amsterdam. 

Una altra gran diferència ha estat el que ha suposat pel projecte la inversió realitzada per 

l’administració en cada cas. L’ajuntament d’Amsterdam ha destinat 6 milions d’euros del total 

de 30 milions que costa el projecte, és a dir, un 20% del total; en canvi, el govern de Singapur 

ha destinat el 100% dels 592 milions d’euros. Un dels motius d’aquesta diferència és la 

regulació existent a cada país, ja que a Amsterdam no seria possible una inversió sense 

participació privada, com hem vist segons la regulació de la Unió Europea. 
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Taula 17 Comparació de la inversió pública respecte al cost toal del projecte als models urbans 

 

8.4.2 Rurals 

Pel que fa als models rurals, certament els dos models escollits són ben diferents entre ells. 

Per començar, l’abast de la xarxa és molt diferent, tant en nombre de poblacions com en la 

forma en que s’ha desplegat. En el cas de la xarxa Asturcón, la GITPA ha estat la responsable de 

la construcció de tota la xarxa, tant la infraestructura activa com la passiva i fent arribar la fibra 

amb FTTH a tots els usuaris finals de les 49 poblacions a les que arriba. En canvi, en el cas de 

FastRoads, la xarxa també està destinada a tots els habitants i empreses de les 22 poblacions 

per les que passa, però només a dues poblacions es dóna connexió a tothom qui ho desitgi 

mitjançant FTTP, mentre a la resta la només passa una fibra troncal que travessa cada població 

i sols es connecten les institucions del govern. Així, són els ISP els que hauran de connectar els 

habitatges i empreses que ho desitgin amb aquesta fibra troncal. 

Aquesta diferència es veu reflectida al cost del desplegament, on el cas americà té un cost de 

només 5,73 milions d’euros en front dels aproximadament 55 milions que ha costat la xarxa 

Asturcón. Aquest fet també és degut a que el desplegament a New Hampshire ha estat tot 

aeri, fent ús de 23.000 pals per a desplegar tota la fibra. En canvi, a Astúries també s’ha hagut 

de desplegar una part subterràniament, fet que augmenta el cost de forma molt important. En 

ambdós casos la inversió de l’administració pública pren una gran importància en el projecte, 

ja que a New Hampshire 4,09 milions dels 5,73 milions totals provenen de l’administració i a 

Astúries la inversió el govern del Principat suposa el 100% del cost del projecte. 
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Taula 18 Comparació de la inversió pública respecte al cost toal del projecte als models rurals 

 

Així doncs, podem concloure que el model asturià és més complet que l’americà en tots els 

àmbits. El fet que a New Hampshire la fibra no arribi a tots els habitatges i empreses fa que els 

ISP hagin de realitzar una despesa més gran per a poder donar serveis als usuaris finals, 

quelcom que no succeeix a Astúries ja que els usuaris estan totalment connectats. Per tant, la 

xarxa Asturcón és millor de cara a l’usuari final, que pot disposar abans de la connexió i 

mitjançant FTTH. 

La xarxa FastRoads, en canvi, ens demostra com amb una inversió econòmica molt menor 

també es pot desplegar una XNG, tot i que amb unes limitacions. Tot i així, això també és 

gràcies a un desplegament 100% aeri que és difícil que es pugui realitzar a Europa, on les 

densitats de població són més altes també a les zones rurals, i no hi ha tants habitatges 

unifamiliars com als EEUU. 

D’altra banda, veiem que la inversió pública suposa una gran part del cost total en els dos 

casos. Això es déu a que en una zona rural és molt més difícil que apareguin empreses privades 

que vulguin invertir en un desplegament d’una XNG, ja que el cost d’aquest és massa alt en 

relació als clients potencials de la zona. 

8.4.3 Nacionals 

Finalment, ens queden els models de desplegament de xarxa nacional que hem vist. Aquests 

dos models tenen prou diferències entre sí, probablement degut a la gran distància entre la 

superfície i la densitat de població d’un país i l’altre, essent la Mancomunitat d’Austràlia uns 

667 cops més gran que la de Qatar. En canvi, la densitat de població de Qatar és uns 63 cops 

més gran a la d’Austràlia. Tot i així, ambdós models pretenen connectar gairebé tot el país 

mitjançant la xarxa nacional, amb un objectiu d’arribar al 95% per part de la QNBN i un 100% 

en el cas de la NBN australiana. 

Tant la NBN d’Austràlia com la QNBN de Qatar són dos models de dues capes, tot i que 

aquestes són diferents. Per una banda, a Qatar un nivell és el de la infraestructura passiva, 

desplegada per la Q.NBN, i l’altre és la infraestructura activa junt amb el serveis, dels quals 

s’encarreguen de la construcció i operació els ISP. En canvi, a Austràlia un nivell és el de tota la 

infraestructura (activa i passiva), del qual s’encarrega NBN Co i l’altre nivell és el dels serveis, 
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on els responsables són els ISP. Aquesta diferència, que com hem comentat també existeix als 

models rurals vistos, perjudica als ISP, que han de fer una despesa més gran de diners i de 

temps. Això pot esdevenir en que un ISP tingui un gran avantatge respecte un altre si ha rebut 

la llicència amb anterioritat, com passa amb Ooredoo i Vodafone, i també pot frenar l’entrada 

d’un ISP menor degut a la gran despesa que ha de realitzar, i probablement per això només 

tenim aquests dos proveïdors a Qatar. 

L’estructura utilitzada per NBN s’ha demostrat que tampoc és la òptima, ja que el govern està 

plantejant un canvi per a passar de dues a tres capes, fixant-se en l’èxit de Singapur. El fet que 

una empresa s’encarregui de tota la infraestructura està produint uns retards que es podrien 

frenar amb la divisió entre la infraestructura activa i la passiva. 

Taula 19 Comparativa en la construcció de la xarxa a Qatar i Austràlia 

 QNBN Australia NBN 

Serveis ISP ISP 

Infraestructura activa ISP NBN Co 

Infraestructura passiva Q.NBN NBN Co 

 

La diferència del cost entre els dos models és abismal, però té fàcil explicació si ens fixem en la 

distància existent en la superfície i població dels dos països. Això també afecta la inversió 

realitzada per cada administració, on la inversió pública a Qatar és del 100% mentre a Austràlia 

és d’aproximadament el 69%, ja que és difícil que un ens públic pugui afrontar una inversió 

d’aquestes dimensions (30.800 milions d’euros). També s’ha de tenir en compte que la QNBN 

tan sols desplega la infraestructura passiva de la xarxa, per tant no està afrontant realment el 

total del desplegament. 

Taula 20 Comparació de la inversió pública respecte al cost toal del projecte als models nacionals 

 

Per tant, podem concloure que el model australià és millor que el qatarià pel que fa a als ISP i 

als usuaris, ja que és més fàcil que es connectin a la xarxa els proveïdors i per tant augmenta la 

competència. Tot i així, el model utilitzat d’Austràlia tampoc és el millor possible, ja que s’ha 

vist que pateix importants retards a l’actualitat sembla que causats pel model estructural. Pel 

que fa a l’economia, en ambdós casos prenen una gran importància les inversions públiques, 
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és degut a que no pot ser viable, econòmicament parlant, per a un operador privat desplegar 

una xarxa d’aquestes característiques, ja que hi ha una gran extensió del territori amb zones 

rurals on les densitats de població són molt baixes. 

8.4.4 Comparativa global 

Un cop comparats els diferents casos segons a qui estan destinats, compararem tots els 

models a una mateixa taula per veure les diferències entre cada un. 

Taula 21 Comparació de les principals característiques de cada model 

 
Amsterdam 

Citynet 
Next Gen 

NBN 
Australia NBN QNBN 

NH 
FastRoads 

Asturcón 

Regió Amsterdam Singapur 
Mancomunitat 

d’Austràlia 
Qatar 

New 
Hampshire 

Astúries 

Nombre 
d’habitants 

802.938 5.312.400 21.507.717 1.699.435 1.320.718 1.067.457 

Abast de 
població 
aproximat 

80.000 
habitants 

5.047.000 
habitants 

21.507.717 
habitants 

1.614.000 
habitants 

105.000 
habitants 

120.000 
habitants 

Abast 
territorial 
aproximat 

Menys de 
20 km

2 710 km
2 

7.692.024 km
2 

11.571 km
2 Menys de 

2.400 km
2 - 

Destinatari Urbà Urbà Rural Rural Urbà i rural Urbà i rural 

Tipus de 
xarxa 

Oberta Oberta Oberta Oberta Oberta Oberta 

Tecnologia 
de fibra 
utilitzada 

FTTH FTTP FTTP FTTH FTTN/FTTP FTTH 

Tipus 
d’estesa 

Subterrània 
Subterrània 

i aèria 
Subterrània i 

aèria 
Subterrània 

i aèria 
Aèria 

Subterrània 
i aèria 

Durada 2 anys i mig 3 anys i mig 12 anys 3 anys 
Entre 1 i 2 

anys 
6 anys 

Participació 
estructural 
pública 
(blau) 
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Empresa de 
participació 
pública 

GNA - NBN Co Q.NBN 
NH 

Fastroads 
- 

Cost total 
aproximat 
(€) 

30 milions 592 milions 30.800 milions 
390 

milions* 
5,73 

milions* 
55 milions 

Cost per 
habitant 
aproximat 

375 
€/habitant 

117,29 
€/habitant 

1.432,04 
€/habitant 

241,64 
€/habitant 

54,57 
€/habitant 

458,33 
€/habitant 

Participació 
econòmica 
pública 
(blau)       

*No s’inclou la infraestructura activa 

A partir d’aquest quadre comparatiu podem extreure un seguit de conclusions. Per començar, 

tots els models una característica comuna: ofereixen accés obert. Aquest fet va en línia amb 

les diferents normatives que hem vist, ja que totes tenen l’objectiu d’obrir el mercat a la 

competència. Tots els marcs normatius actuals de les diferents regions on hem vist els models, 

es caracteritzen, entre d’altres coses, perquè en tots els casos es busca fomentar al màxim la 

competència en el mercat de les telecomunicacions, fins i tot a països com Qatar, on fins fa un 

lustre existia un monopoli en aquest sector. Així, la millor manera d’aconseguir fomentar la és 

a través de la construcció d’una xarxa oberta, per la qual els ISP poden oferir serveis sense 

haver de desplegar la xarxa i, per tant, sense haver de realitzar una gran inversió econòmica. 

Això afavoreix clarament als usuaris finals, que disposen de més opcions diferents d’Internet a 

contractar i a preus més baixos, ja que han de competir uns proveïdors contra els altres. Per 

exemple, a Singapur, una ciutat on ja es disposava d’Internet de qualitat abans de la 

construcció de la xarxa, hem vist que s’ha doblat el nombre d’ISP, passant de 5 a 10 i, com a 

conseqüència, els preus d’Internet han caigut estrepitosament respecte l’any 2008. Un altre 

exemple és el de la xarxa Asturcón ja que, com hem comentat, a algunes de les zones rurals on 

s’ha desplegat només es disposava d’un ISP (Movistar) i amb un ample de banda molt limitat, 

mentre ara existeixen 3 opcions més i que ofereixen uns serveis infinitament millors. 

Pel que fa al tipus de tecnologia de fibra utilitzada veiem que es divideix entre FTTH i FTTP. La 

importància d’escollir FTTH en front FTTP és relativa, ja que a moltes les zones rurals com a 

EEUU on les cases són unifamiliars, és equivalent l’un a l’altre. En canvi, a les zones urbanes 

aquesta diferència és prou important ja que un mateix edifici pot tenir més de 40 habitatges, 

que hauran de connectar-se tots al mateix punt situat a la planta baixa. Per tant, aquesta 

afectació és important en el cas de Singapur i a les zones urbanes d’Austràlia, mentre a New 

Hampshire l’afectació serà mínima. 

Si ens fixem en l’estesa, veiem que es divideix a parts iguals la subterrània i l’aèria i s’utilitzen 

ambdues en tots els casos, exceptuant Amsterdam i New Hampshire. En el primer cas no es fa 
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realitza estesa aèria ja que es tracta d’una regió urbana i, com hem vist, a Europa no s’utilitzen 

pals per al desplegament de xarxes a les zones urbanes. En canvi, a New Hampshire l’estesa és 

100% aèria ja que la normativa ho permet i, com el desplegament s’ha realitzat a unes 

poblacions amb una baixa densitat de població, no hi ha hagut problemes per a arribar a tot 

arreu mitjançant pals. 

L’estructura de la xarxa és igual en alguns models, com Amsterdam i Singapur, però hi ha 

diferents tipus i no hi ha una estructura predominant. La única característica comuna és que en 

tots els casos la provisió de serveis és independent de l’administració, és a dir, no hi ha 

participació pública en aquest sentit. Lògicament, si això no fos així, és a dir, si un proveïdor 

tingués participació pública, tindria avantatge respecte els seus competidors i aniria totalment 

en contra de la competència. Pel que fa a l’aportació econòmica pública, en tots els casos 

excepte Amsterdam és majoritària, i en els casos de Singapur i Astúries és total, però no veiem 

cap criteri per determinar aquest motiu. 

Un fet que succeeix en quatre dels sis models és la creació d’una empresa amb participació 

pública que és qui prendrà totes les decisions al voltant del desplegament. Això succeeix a 

Amsterdam, Austràlia, Qatar i New Hampshire però cadascuna és ben diferent, per exemple, 

només a Qatar l’empresa és 100% propietat de l’administració. Als casos de Singapur i Astúries 

no s’ha creat una empresa d’aquest tipus segurament perquè l’administració és qui ha realitzat 

tota la inversió i, per tant, és la única propietària de la xarxa. 

Per acabar, si comparem els costos de cadascun dels desplegaments, veiem que, en general, es 

compleix el que havíem comentat prèviament, i és que el cost és directament proporcional a la 

superfície que abasta el desplegament, per això el model més car és l’australià. Respecte el 

més barat, per superfície hauria de ser el d’Amsterdam, però recordem que, com en el cas de 

New Hampshire el desplegament és 100% aeri, el cost és molt menor. A més, també hem de 

tenir en compte que només s’ha desplegat la infraestructura passiva, per tant el cost no inclou 

el de la part activa. Això també és així a Qatar i, per aquest motiu, el desplegament és més 

barat que el de Singapur, tot i abastar una part de territori molt més gran. 

Així doncs, podem concloure que els desplegaments de xarxes de nova generació amb 

participació pública que es fan arreu del món tenen una característica comuna i molt 

important, com és l’accés obert, motivat clarament per l’interès de les administracions en obrir 

el mercat de les comunicacions a la competència. En canvi, la resta de característiques 

econòmiques i tècniques no segueixen cap criteri comú a nivell mundial. Una solució a aquesta 

disparitat alhora de realitzar desplegaments de XNG podria ser crear una recomanació mundial 

per a cada tipus de desplegament (urbà, rural o nacional) a partir dels resultats obtinguts a mig 

termini per cada un dels models de desplegament realitzats al món. 

8.5 Opinió personal 
Un cop finalitzat el projecte explicarem el que ens ha aportat a nivell personal, quines han 

estat les dificultats alhora de realitzar-lo i una breu conclusió final. 

Així doncs, a nivell personal ha estat molt positiu realitzar aquest projecte ja que ens ha 

permès anar molt més enllà del que havíem après a l’assignatura de Desplegaments 

d’infraestructures de telecomunicacions. En aquesta assignatura vam aprendre què són els 
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desplegaments i com es realitzen, aprofundint en els aspectes més tècnics i aplicant-ho 

finalment a l’avantprojecte final de l’assignatura. En canvi, en aquest projecte hem pogut 

conèixer a fons els efectes que causen els desplegaments de XNG a la societat, tant a nivell 

socioeconòmic com tecnològic, i l’important paper de les AAPP en aquests projectes. A més 

hem conegut la situació actual d’aquestes xarxes al món, que encara és pobre, però que cada 

cop s’estan prenent mesures per a incentivar els desplegaments, com hem pogut veure a 

través de les normatives que s’estan aplicant a algunes regions. Finalment, gràcies als models 

estudiats, hem vist com s’aplica a la realitat tot allò estudiat anteriorment, les diferències 

entre els desplegaments urbans i rurals, i els diferents papers que pot tenir l’administració. 

Les dificultats més importants que ens han sorgit han estat a nivell de cerca d’informació, 

sobretot dels models de desplegament estudiats. En alguns casos hi havia informacions 

contradictòries, per tant calia contrastar amb més de dues i tres fonts, i en d’altres hi havia 

informació que no era pública i, per tant, no l’hem trobat. En altres casos, com en el del cost 

del projecte QNBN, l’administració no ha fet públic el cost, per tant ens basem en el que diu la 

premsa del país. 

Finalment, podem concloure que hem assolit els objectius del projecte gairebé en la seva 

totalitat. L’únic objectiu que no hem pogut assolir ha estat el de finalitzar el projecte a la data 

que havíem planejat, que és degut a la dificultat de trobar tota la informació i que ha 

comportat que estiguéssim més temps de l’esperat cercant la informació necessària. Així, 

creiem que el resultat del projecte ha estat satisfactori, ja que hem assolit quasi bé tots els 

objectius i ens ha permès conèixer la situació dels desplegaments de xarxes de nova generació 

arreu del món i el paper de les administracions públiques dins aquests desplegaments.  
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