
 

 

Estudi tècnic i de negoci d’un operador 

d’operadors IP a Catalunya  

 Lario Gonzalez, Jordi 

Curs 2014-2015 

 

Director: Carlos Bock Montero 

GRAU EN ENGINYERIA TELEMÀTICA 

Treball  de Fi  de Grau  

GRAU EN ENGINYERIA EN 



 
  

 ii  

 

  



 
  

 iii  

 
 
 
 
 
 

Aquest treball està dedicat a tota la meva família per la seva paciència, 

ajuda i ànims en el moments difícils. I especialment als meus pares. 

De tot cor, moltes gràcies. 
  



 
  

 iv  

  



 
  

 v  

Agraïments 

 

En primer lloc, vull agrair al meu tutor l’ajuda facilitada per a realitzar el projecte. 

En segon lloc, vull agrair a la meva família el suport que m’han donat durant tota 

l’etapa universitària. Concretament als meus pares. 

En tercer lloc, vull agrair als companys de la universitat tots els moments bons i no tan 

bons que hem compartit durant el transcurs del Grau.   

Finalment, m’agradaria agrair a tota la gent que ha compartit amb mi, alguna de les 

etapes viscudes durant l’Enginyeria, per els ànims que m’ha donat en els moments 

crítics. En especial, a la gent que he anat deixant per el camí. 

  



 
  

 vi  

 

  



 
  

 vii  

Resum 
 

Amb el Treball Final de Grau es presenta l’elaboració d’un operador de transport IP a  

Catalunya, per a realitzar el transport del transit de banda ampla, dels diferents 

operadors locals, agregant-los tots als punts d’intercanvi de tràfic de Barcelona (IX 

Exchanges). 

 

El treball es basa en dos objectius:  

 Estudi tècnic de la solució.  

 Pla de negoci en la creació d’un operador de transport IP a Catalunya.   

 

En quant a l’estudi tècnic, s’han revisat les diferents tecnologies per a portar a terme el 

transport de les dades, la seva segmentació i la securització de les comunicacions, la 

implementació de la xarxa, i els serveis oferts. En quant a l’estudi de negoci, es revisarà 

la viabilitat del projecte a partir dels supòsits que afecten de manera més decisiva aquest 

tipus de projectes (ingrés per usuari i nombre d’usuaris).. 

 

Per a dur a terme el projecte, m’he basat en diferents fonts d’informació per a obtenir 

les dades necessàries, i en l’experiència laboral adquirida en el sector de les 

Telecomunicacions. 

 

El resultat final, mostra el diferents serveis a oferir amb el nou operador IP, l’esquema 

de connexions de la xarxa, i la viabilitat del projecte. 

 

Resumen  

Con el Trabajo Final de Grado se presenta la elaboración de un operador de transporte 

IP en Cataluña, para realizar el transporte del tráfico de banda ancha, de los diferentes 

operadores locales, agregándolos todos a los puntos de intercambio de tráfico de 

Barcelona (IX Exchanges). 

 

El trabajo se basa en dos objetivos:  

 Estudio técnico de la solución. 

 Plan de negocio en la creación de un operador de transporte IP en Cataluña.  

 

En cuanto al estudio técnico, se han revisado las diferentes tecnologías para llevar el 

transporte de los datos, su segmentación y la securización de las comunicaciones, la 

implementación de la red, y los servicios ofrecidos. En cuanto al estudio de negocio, se 

revisará la viabilidad del proyecto. 

 

Para llevar a cabo el proyecto, me he basado en diferentes fuentes de información para 

obtener los datos necesarios, y en la experiencia laboral adquirida en el sector de las 

Telecomunicaciones. 

 

El resultado final, muestra los diferentes servicios a ofrecer con el nuevo operador IP, el 

esquema de conexiones de la red, y la viabilidad del proyecto. 
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Abstract  
 

This Final Project aims to present the development of a transport carrier IP in Catalonia, 

to carry out the transport of broadband traffic, of different local ISPs to the closest IX 

exchange (located in Barcelona). 

  

The work is based on two objectives:  

 Technical study of the solution. 

 Business plan of an IP carrier’s carrier in Catalonia.  

The technical study comprises an exhaustive, review of the different technologies that 

are required to implement the network (data transport, network segmentation and 

security), together with the service catalogue. 

As far as the business plan is concerned, it will verify the project viability by analyzing 

the most sensitive parameters that affect the telecom market (ARPU and number of 

users).  

To develop the project, I have analyzed different sources of information to obtain the 

relevant data and my professional experience in the telecommunications industry. 

The outcomes of the project are the IP service catalogues, the network interconnection 

infrastructure design, and the viability of the project. 
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Prefaci 
 

A Catalunya, les comunicacions de banda Ample han augmentat considerablement, tant 

les connexions fixes com mòbils. Això ha sigut possible, gràcies a la ràpida i constant 

evolució de la tecnologia, donant pas a la creació de noves xarxes i nous protocols, com 

per exemple FTTH i LTE respectivament. 

Els operadors encarregats de realitzar el transport del transit de Banda Ample, son els 

principals operadors de serveis de Telecomunicació (Movistar, Ono, Jazztel), oferint 

uns preus per servei o paquets de servei estàndards. Però, poc a poc, han anat sorgint 

altres competidors, que realitzen el transport d’aquest transit, reaprofitant les 

infraestructures del principals operadors mitjançant aliances. Fins al punt d’aconseguir, 

que el gegant del mercat, Telefònica, tingui una forta competència en els serveis i 

paquets de serveis oferts. 

És en aquest punt, on té sentit el següent projecte, donant lloc a l’oportunitat de negoci 

per crear un operador encarregat del transport del transit de banda ampla a Catalunya, 

aprofitant les infraestructures dels grans operadors (a través d’acords), oferint serveis de 

capa 3. Tanmateix, per a tenir més força en el mercat i poder oferir paquets de serveis 

competitius, es crearà l’operador com a proveïdor de telefonia mòbil. 

Per tant, amb l’elaboració d’aquest projecte, s’estudia de forma tècnica i econòmica, la 

viabilitat del projecte per a la creació d’un operador d’operadors IP a Catalunya, oferint 

transport del trànsit de banda ample mitjançant les xarxes dels operadors existents, i 

alhora, oferir serveis IP com poden ser, VOIP, TVIP. I serveis de Telefonia mòbil, i 

Telefona fixa.  



 
  

 xi  

  



 
  

 xii  

INDEX 

Resum ......................................................................................................................................... vii 

Prefaci .......................................................................................................................................... x 

Taula de figures ......................................................................................................................... xv 

Acrònims ................................................................................................................................... xvii 

1. Resum executiu .................................................................................................................. 1 

2. Motivació .............................................................................................................................. 2 

2.1. Necessitats i oportunitats .......................................................................................... 2 

3. Estudi del mercat ................................................................................................................ 5 

3.1. Demanda de serveis .................................................................................................. 6 

4. Tecnologies i transmissió .................................................................................................. 7 

4.1. FTTH (Fiber To The Home) ...................................................................................... 7 

4.2. LTE ............................................................................................................................... 8 

4.3. Carrier  Ethernet ......................................................................................................... 9 

4.4. Multiprotocol Label Switching (MPLS)................................................................... 10 

4.5. Virtual Private Lan Services (VPLS) ...................................................................... 11 

4.6. BGP ............................................................................................................................ 12 

4.7. Internet Exchange Point .......................................................................................... 13 

4.8. Peering ....................................................................................................................... 14 

5. Operacions ........................................................................................................................ 16 

5.1. Gestió de la xarxa ..................................................................................................... 17 

5.1.1. Element Management System (EMS) ........................................................... 17 

5.1.2. Network Management System (NMS) ........................................................... 19 

5.1.3. Gestors d'alarmes ............................................................................................. 20 

5.2. Gestor d’inventari...................................................................................................... 20 

5.2.1. CMDB ................................................................................................................. 21 

6. OSS (Operational Suport System) ................................................................................. 22 

6.1. Plataformes de Suport del Negoci (BSS) ............................................................. 23 

6.2. Gestió de clients ....................................................................................................... 23 

6.3. Plataformes de facturació ........................................................................................ 24 

6.4. Atenció al client i Gestió de ticketing ..................................................................... 24 

6.4.1. Gestors de tiquets. ........................................................................................... 24 

7. Solució tècnica .................................................................................................................. 26 

7.1. Aliances estratègiques ............................................................................................. 32 



 
  

 xiii  

8. Catàleg de serveis ............................................................................................................ 37 

8.1. Servei de suport ........................................................................................................ 37 

8.1.1. Routing ............................................................................................................... 37 

8.1.2. Voip (Voice over Internet Protocol) ................................................................ 37 

8.1.3. Cloud Computing .............................................................................................. 38 

8.1.3.1. Plataformes col·laboradores ....................................................................... 40 

8.1.4. Operador mòbil Virtual (OMV) ........................................................................ 40 

8.2. Serveis interns. ......................................................................................................... 40 

8.2.1. Suport. ................................................................................................................ 40 

8.2.2. Enginyeria. ......................................................................................................... 41 

8.2.3. Instal·lació. ......................................................................................................... 41 

8.3. Definició  SLA ............................................................................................................ 42 

8.4. Especificacions dels serveis ................................................................................... 44 

8.4.1. Serveis accés a Internet. ................................................................................. 44 

8.4.2. Telefonia fixe corporativa. ............................................................................... 44 

8.4.3. Telefonia mòbil. ................................................................................................. 45 

8.4.4. Televisió interactiva. ......................................................................................... 45 

9. DAFO .................................................................................................................................. 46 

10. Pla de negoci ................................................................................................................. 48 

10.1. Previsió de la demanda ....................................................................................... 48 

10.2. Ingressos................................................................................................................ 49 

10.2.1. Pessimista. .................................................................................................... 50 

10.2.2. Realista. ......................................................................................................... 50 

10.2.3. Optimista. ....................................................................................................... 50 

10.3. Despeses ............................................................................................................... 51 

10.3.1. Pessimista...................................................................................................... 51 

10.3.2. Realista .......................................................................................................... 51 

10.3.3. Optimista ........................................................................................................ 52 

10.4. Tresoreria ............................................................................................................... 52 

10.4.1. Pessimista...................................................................................................... 53 

10.4.2. Realista .......................................................................................................... 53 

10.4.3. Optimista ........................................................................................................ 56 

10.5. Compte de resultats ............................................................................................. 56 

10.5.1. Pessimista...................................................................................................... 57 



 
  

 xiv  

10.5.2. Realista .......................................................................................................... 57 

10.5.3. Optimista ........................................................................................................ 57 

11. Conclusions i treball futur ............................................................................................ 59 

Bibliografia ................................................................................................................................. 61 

Annexes ..................................................................................................................................... 64 

 

 



 
  

 xv  

Taula de figures 
           

Figura  1. Creixement línies fixes i mòbils de banda ampla. Extret de [1] ...................... 2 

Figura  2 Evolució del número de paquets, any 2012-2013. Extret de [2] ....................... 3 

Figura  3 Distribució de paquets per tipus d’operador (%). 2013. Extret [3] ................... 3 

Figura  4. Evolució per tecnologia a Catalunya. Extret [4]. ............................................. 4 

Figura  5. Evolució ingressos per serveis de telefonia fixe. (Milions d’euros). Extret [6] 5 

Figura  6. Línies de Telefonia fixe sobre veu IP. (Milers de línies). Extret[7]. ............... 6 

Figura  7. Esquema FTTH. [8] ......................................................................................... 8 

Figura  8. Capçalera MPLS. [9] ...................................................................................... 11 

Figura  9. Esquema xarxa VPLS.[10] ............................................................................. 12 

Figura  10. Esquema connexió BGP entre diferents Sistemes Autònoms. [11] ............. 13 

Figura  11. Esquema Internet Exchange Point. [12] ....................................................... 14 

Figura  12. Esquema Peering. [13] ................................................................................. 15 

Figura  13. Arquitectura Lògica TMN. Extret [14] ........................................................ 17 

Figura  14. Arquitectura sistema EMS. Extret [15]. ....................................................... 18 

Figura  15. Segmentació processos eTOM. Extret[16] .................................................. 23 

Figura  16. Esquema xarxa infraestructura troncal de nivell 2. Extret[17]. ................... 27 

Figura  17. Esquema d’interconnexió nivell 2 i nivell 3. Extret [18]. ............................ 29 

Figura  18. Esquema xarxa interna i DMZ. Extret [19] .................................................. 31 

Figura  19. Esquema complert de xarxa. Extret [20] ...................................................... 31 

Figura  20. Definició de la Prioritat d’una incidència. Extret[21]. ................................. 43 

Figura  21. Temps de resposta i resolució associat a la prioritat. Extret [22]................. 43 

Figura  22. DAFO ........................................................................................................... 47 

Figura  23. Evolució Clients vs Ingressos ...................................................................... 49 

Figura  24. Comparativa Ingressos dels diferents models. ............................................. 51 

Figura  25. Evolució despeses dels diferents models ..................................................... 52 

Figura  26. Evolució Ingressos vs Despeses a 10 anys. Escenari Pessimista. ................ 53 

Figura  27. Evolució Ingressos vs Despeses a 10 anys. Escenari Realista. .................... 53 

Figura  28. Comparativa preus (Euros) .......................................................................... 54 

Figura  29. Beneficis del projecte amb preus similars als del mercat. ........................... 54 

Figura  30. Beneficis del projecte amb preus de 12€/client............................................ 55 

Figura  31. Beneficis del projecte amb preus de 10€/client............................................ 55 

Figura  32. Beneficis del projecte amb preus de 8€/client.............................................. 55 

Figura  33. Beneficis del projecte amb preus de 6€/client.............................................. 56 

Figura  34. Evolució Ingressos vs Despeses a 10 anys. Escenari Optimista. ................. 56 

Figura  35. Compte de Resultats. Escenari Realista ....................................................... 58 

 

file:///C:/Users/George/Desktop/TFG_v4.docx%23_Toc422846177


 
  

 xvi  

  



 
  

 xvii  

Acrònims 
 

BGP: Border Gateway Protocol. 

MPLS: Multiprotocol Label Switching. 

VPLS: Virtual Private Lan Services. 

FTTH: Fiber To The Home. 

LTE: Long Term Evolution. 

OSS: Opertation Suport System. 

BSS: Business Suport System. 

SLA: Service Level Agreement. 

XOC: Xarxa Oberta Catalunya. 

CNMC: Comissió Nacional dels Mercats i les Competències   

VoIP: Voice over Internet Protocol. 

SA: Sistema Autònom. 

IANA: Assigned Number Authority. 

RIR: Regional Internet Register. 

ISP: Internet Services Provider. 

QoS: Quality of Service. 

VPN: Virtual Private Network. 

LSR: Label Switching Router. 

LDP: Label Distribution Protocol. 

RSVP: Resource Reservation Protocol. 

LAN: Local Area Network. 

MAN: Metropolitan Area Network. 

WAN: Wire Area Network. 

CE: Customer Edge. 

PE: Provider Edge. 

VFI: Virtual Forwarding Instances. 

OLT: Optical Line Terminal. 

ODN: Optical Distribution Network. 

ONT: Optical Network Termination. 

PON: Passive Optical Network. 

GSM: Global System for Mobile. 

GPRS: General Packet Radio Service. 

UMTS: Universal Mobile Telecommunications System. 

HSPA: High Speed Packet Acces. 

TMN: Telecommunications Management Network. 

NEL: Network Element Layer. 

EML: Element Management Layer. 

NML: Network Management Layer. 

NMS: Network Management System. 

SML: Service Management Layer. 

BML: Business Management Layer 

CRM: Customer Relationship Management. 

NOC: Network Operations Centre. 

VLAN: Virtual Local Area Network. 

VRRP: Virtual Router Redundancy Protocol. 

QinQ: 802.1Q tunneling. 

DMZ: Zona Desmilitaritzada. 

  



 
  

 xviii  

  



 
  

 1  

1. Resum executiu 
 

El següent document, es basa en l’elaboració d’un projecte de final de grau. El qual va 

orientat a la creació d’un operador, d’operadors IP a Catalunya. 

 

En primer lloc, es realitza una explicació de la motivació per a realitzar el projecte. 

Seguidament, s’analitzen les necessitats i oportunitats per a estudiar la creació de 

l’operador. Tanmateix, es fa un estudi del mercat mitjançant el qual s’estableix el nínxol 

de mercat. Es a dir, els possibles clients. Concretament, establim com a nínxol de 

mercat les 586 empreses 
[23]

 que hi ha a Catalunya, i els 7,4 milions d’habitants 
[24]

. 

 

Seguidament, es farà un estudi de les tecnologies i la transmissió usades, per a poder a 

dur a terme el projecte. Ja que l’evolució de les tecnologies, ens aportarà major rapidesa 

en el transport de les dades. Concretament, les tecnologies que es revisaran son: BGP, 

Internet Exchange Point, Peering, MPLS, VPLS, Carrier Ethernet, FTTH i LTE. 

 

A continuació, es veurà la part d’operacions. Els sistemes de gestió i suport a l'operació 

són bàsics per a la correcta operació de la xarxa, el seu control i la monetització de la 

mateixa Aquest capítol, es divideix en diferents apartats com son la gestió de la xarxa, 

gestió d’inventari. 

 

El següent punt és el de sistema de suport de l’operació. Els sistemes OSS contenen 

fonts i elements de dades com a informació del client, manteniment d'inventari de xarxa, 

inventari d'equips, gestió de mà d'obra, oferiments de serveis, supervisió de xarxa i 

serveis, serveis d'aprovisionament, gestors d'alarmes i altres.  

Aquest capítol, es subdivideix en les següents seccions. Plataformes de Suport del 

Negoci, Gestió de clients, Plataformes de facturació i Atenció al client i Gestió de 

ticketing. 

 

Després es realitzarà la solució tècnica, a través de la qual es defineix l’estructura de la 

xarxa. Tant troncal com d’interconnexió amb Internet. Per tant, en aquest capítol, també 

es definiran les aliances amb diferents operadors. 

 

En el següent capítol s’expliquen els serveis que s’ofereixen als clients, així com els 

SLA estipulats per a cada servei, i les especificacions dels serveis. 

 

A continuació es revisaran les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats. 

Seguidament s’estudia la viabilitat del projecte, elaborant el pla de negoci. I finalment, 

es realitza la conclusió del projecte explicant els punts més rellevants del projecte, així 

com la viabilitat del mateix. 
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2. Motivació 
 

En l’actualitat, el transport del transit generat per les comunicacions de banda ampla a 

Catalunya, només les realitza Xarxa Oberta de Catalunya (XOC) a nivell d’enllaç. Amb 

les repercussions que comporta en quant a fixació de preus, serveis, etc... Xarxa Oberta 

de Catalunya és un operador majorista, que sorgeix per satisfer les necessitats de la 

Generalitat de Catalunya, i oferir connexions de Banda Ampla entre les seus d’aquesta 

entitat. 

 

Durant els últims anys, les connexions de banda ampla, tant les connexions fixes com 

mòbils han anat augmentant, la qual cosa genera un transit que ha de passar per un punt 

en comú. Per tal d’evitar que les connexions de banda ampla a nivell Català quedin 

prefixades en un punt en comú, el que es pretén amb aquest treball, es buscar una 

alternativa a aquest “problema”. 

 

De la mateixa manera, hi ha un buit en quant a operador Català, que ofereixi serveis IP a 

operadors de nivell d’enllaç. Per tal de que puguin oferir serveis als usuaris finals, de 

manera més econòmica. 

  

Per tant, amb la creació d’un operador d’operadors IP a Catalunya, es vol buscar una 

solució a aquest transport de banda ampla que ofereix el XOC. D’aquesta manera es 

podran buscar millores de serveis, millores econòmiques, etc... 
 

2.1. Necessitats i oportunitats 
 

Segons l’informe realitzat per la Comissió Nacional dels Mercats i les Competències  

(CNMC)
[1]

, sobre l’economia en el sector de les Telecomunicacions, i del sector 

Audiovisual durant l’any 2014. El sector de les Telecomunicacions a Europa i a 

Espanya, ha viscut un creixement en la penetració dels accessos de banda ampla. Tant 

accessos fixes, com accessos mòbils. Tal i com es pot apreciar en la següent figura: 

 

 
Figura  1. Creixement línies fixes i mòbils de banda ampla. Extret de [1] 

Per altra banda, en aquest mateix informe
[2]

, queda reflectit el creixement econòmic, 

sobre la oferta dels paquets oferts per les operadores, que poden variar en funció dels 

serveis que els clients desitgin. Oferint serveis, des de Duple-play (Telefonia fixe o 

mòbil + Internet), fins a Quintuple-play (Telefonia fixe, Telefonia mòbil, ample de 

banda mòbil, Internet i televisió de pagament). 
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A continuació, es mostren dos figures que mostren gràficament l’evolució de les 

contractacions d’aquests paquets comercials dels anys 2012 i 2013.  

 

 

 
Figura  2 Evolució del número de paquets, any 2012-2013. Extret de [2] 

Tanmateix, la següent figura reflecteix clarament, que el gegant del mercat, Telefònica. 

Té una clara competència en l’oferta de paquets comercials. 

 

 
Figura  3 Distribució de paquets per tipus d’operador (%). 2013. Extret [3] 

Finalment, segons un estudi realitzat per el Ministeri d’Industria, Energia i Comerç, 

sobre “Datos particularizados de cobertura de banda ancha en Cataluña en el primer 

trimestre de 2015”
 [4]

, les comunicacions de banda Ampla han augmentat a Catalunya. 

Tal i com es mostra en la següent figura: 
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Figura  4. Evolució per tecnologia a Catalunya. Extret [4]. 

 

Així doncs, hi ha una bona oportunitat de negoci, per a poder crear un operador que 

ofereixi serveis a clients que generen transit de banda ampla, ja que es un sector que 

està en creixement.  

 

De la mateixa manera, hi ha una bona oportunitat en l’oferta de venta dels paquets 

Quatre-play i Quintuple-play, ja que són els paquets que han augmentat la seva 

contractació, segons l’estudi vist de la CNMC
[1]

. 

 

Finalment, es pot veure que la principal operador del sector de les Telecomunicacions 

està perdent terreny, i això obre una porta a la viabilitat del projecte. 
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3. Estudi del mercat 
 

El sector de les Telecomunicacions en general, tendeix a una evolució ràpida i constant. 

Per tant, es fàcil entendre que les oportunitats del mercat, aniran variant en funció de 

l’evolució de les tecnologies. 

 

Segons un estudi realitzar per l’ajuntament de Barcelona sobre el sector de les 

Telecomunicacions, cofinançat per la Generalitat de Catalunya i la Unió Europea, les 

tendències del sector de les Telecomunicacions i les TIC
[5]

, seran les següents: 

 

 Cloud Computing. 

 Green IT. 

 Accés Internet mòbil. 

 Software i networking social. 

 Desenvolupament de Business Intelligence. 

 Accés a la xarxa ferroviària i mobilitat. 

 Tecnologia NFC. 

 Apps. 

 

Per tant, es té un bon punt de referència per a establir els serveis que es volen oferir. 

 

Per altra banda, segons l’informe realitzat per la Comissió Nacional dels Mercats i les 

Competències  (CNMC)
 [1]

, sobre l’economia en el sector de les Telecomunicacions, i 

del sector Audiovisual durant l’any 2014, es pot apreciar que on els ingressos sobre les  

línies fixes han disminuït dels 3500 milions d’euros fins aproximadament la meitat de 

l’any 2008 a l’any 2013. 

 

 
Figura  5. Evolució ingressos per serveis de telefonia fixe. (Milions d’euros). Extret [6] 

Tanmateix, si ens fixem en l’evolució de les línies de Veu sobre IP (VoIP), esdevindrà 

un punt clau, en l’oferta de serveis a oferir als nostres clients. Ja que, tal i com es mostra 

a la següent figura, el número de línies ha augmentat considerablement: 

  

 

 

 



 
  

 6  

 
Figura  6. Línies de Telefonia fixe sobre veu IP. (Milers de línies). Extret[7]. 

 

Actualment a Catalunya, es disposa de 576.565 empreses segons dades de l’INE
[23]

. I 

per altra banda, Catalunya consta de 7.504.008 de persones, segons l’Idescat
[24]

. Per 

tant, cadascuna d’aquestes empreses i persones, estaria dins del nínxol de mercat, ja que 

es podria oferir tots o part dels serveis estipulats en el catàleg de serveis. 

 

La identificació d’un nínxol de mercat ofereix una oportunitat comercial clara. Tot i que 

el mercat espanyol de les operadores telefòniques està ple de competidors, no existeix 

un player català centrat en la prestació de serveis de Telecomunicació i TIC a tota 

Catalunya. 

 

Per tant, avaluant l’evolució del mercat, les tendències del sector, i les empreses a 

Catalunya, es pot crear un operador, per a poder satisfer les necessitats actuals i futures 

del mercat, satisfent en paral·lel, les necessitats de les empreses. 

 

3.1. Demanda de serveis 
 

Per a realitzar aquest apartat, em basaré en l’estudi dels serveis, que ofereixen els 

principals operadors de proximitat a Catalunya, com poden ser Adif, XOC, Correos 

Telecom, Abertis, ONO, etc..  

 

Bàsicament, els serveis que ofereixen aquests operadors, es poden resumir en els 

següents apartats: 

 

 Infraestructures per a telefonia mòbil 4G/LTE. 

 Xarxes de difusió audiovisual. 

 Smart Cities, Internet de les Coses, i Seguretat. 

 Transport del transit de banda ampla (Fibra Fosca, transport Ethernet, etc...). 

 Co-ubicació, Hosting. 

 Transport transit IP (VOIP, Cloud, etc...). 
 Serveis TIC. 
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4. Tecnologies i transmissió 
 

Degut a la ràpida evolució de les tecnologies en els últims anys, s’han redissenyat les 

xarxes, fent-les més robustes, escalables, amb major eficiència i disponibilitat. Per altra 

banda, conjuntament a l’evolució de les tecnologies, s’han millorat els processos de 

gestió d’aquestes, per a obtenir dades, estadístiques, paràmetres més precisos, per a 

realitzar un eficient diagnòstic de la xarxa. 

 

A continuació es donarà una pinzellada a les diferents tecnologies, protocols i 

estàndards utilitzats per a dur a terme el projecte. Començant per les diferents 

tecnologies d’accés com son FTTH i LTE. Seguidament, el transit es propagarà a través 

de xarxes metropolitanes basades en MPLS. Seguidament, es propagarà el transit cap 

cap a Internet, gracies al protocol Bgp.  

 

Per a enviar el transit cap a Internet, es realitzarà a través de punts d’intercanvi 

d’internet per a obtenir una major rapidesa en les comunicacions. En aquest punt 

d’intercanvi d’Internet, s’establiran acords de peering per a poder propagar el transit a 

través d’altres operadors mitjançant acords.  

 

A continuació, es fa un recull de les diferents tecnologies que fan possible la propagació 

del transit cap a Internet, així com l’accés als diferents serveis. 

 

4.1. FTTH (Fiber To The Home) 
 

Son xarxes de fibra òptica basades en topologia PON (Passive Optical Network), les 

quals cobreixen una extensió des de la central telefònica fins al domicili del client. 

L’estàndard PON utilitzat actualment, és el GPON. El qual pot arribar a oferir un ample 

de banda de 2,4Gbps simètrics, segons la recomanació ITU G.984.1. 

La topologia de la xarxa es pot establir de dues maneres diferents: 

 Punt a punt (P2P): Una fibra dedicada a cada usuari, des de la central fins al 

domicili de l’usuari. En aquests casos, l’usuari disposa de tot l’ample de banda. 

 Punt a multipunt (P2MP): Una fibra que parteix de la central telefònica, es 

compartida per varis usuaris, mitjançant diferents divisors òptics, encarregats de 

dividir el senyal, i redistribuir-lo en varies fibres destinades als usuaris finals. 

Sigui quina sigui la seva topologia i configuració, aquest tipus de xarxes, es basen en la 

multiplexació per divisió d’ona, des de la central telefònica fins a l’usuari final. 

Les xarxes PON es componen principalment de tres parts:  

 OLT (Optical Line Terminal). Equip ubicat a la central telefònica, mitjançant el 

qual parteixen les fibres òptiques cap als usuaris. Aquest equip és l’encarregat de 

transmetre i rebre la informació cap els usuaris. Així mateix, serveix com a punt 

d’enllaç amb altre xarxes, permeten el trànsit de dades cap a diferents destins, 

com per exemple, Internet, Xarxa Telefónica Commutada, etc... 
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  ODN (Optical Distribution Network). Es la xarxa encarregada de transportar, 

dividir i entregar el senyal, fins a l’usuari. A través dels diferents elements 

passius de la xarxa (splitters, caixes d’empiulament, caixes de registre, etc...). 

 ONT (Optical Network Termination). Equip ubicat al domicili de l’usuari, 

encarregat de convertir el senyal òptic enviat per la OLT a elèctric.  

L’ús d’aquest tipus de xarxa, permet oferir un ample de banda més elevat als usuaris, 

així com una senzilla gestió de la xarxa, ja que tots els elements de la xarxa, excepte la 

OLT i la ONT, son passius i no necessiten ser gestionats. 

A continuació es mostra un esquema de xarxa GPON: 

 

Figura  7. Esquema FTTH. [8] 
 

4.2. LTE 
 

La tecnologia LTE (Long Term Evolution), o Evolució a Llarg termini, és un estàndard 

creat per el 3GPP (Associació que va crear el GSM i el 3G), que sorgeix de l’evolució 

de les primeres tecnologies sense fils que van sorgir, des del 1G (GSM), 2G (GPRS), 

3G (UMTS) i 3,5G (HSPA).  

Amb LTE es vol aconseguir que tots  els serveis siguin suportats per el protocol IP. I 

mantingui la compatibilitat amb les tecnologies existents com GSM. D’aquesta manera 

s’obté una major velocitat. Tant de baixada, que serà de 100 Mbps, com de pujada que 

serà de 50 Mbps.  

Degut a aquestes velocitats de transmissió superiors a les actuals, es considera que es la 

banda ampla de la tecnologia sense fils, donant connectivitat cap a internet a dispositius 

portàtils, i accés permanent a  dispositius mòbils amb una velocitat de transmissió 

major. 

Els motius que condicionen a definir un nou estàndard, son deguts a la demanda 

constant per part dels usuaris, d’una major velocitat de transmissió, així com d’una alta 

qualitat del servei. De la mateixa manera, es necessita assegurar la competitivitat del 

3G, amb dispositius de futurs. Hi ha una demanda continua de reducció de costos per 

part dels operadors, i dels fabricants. Per tant, tots aquests factors desencadenen 
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l’elaboració d’un nou estàndard, encarregat de satisfer totes aquestes necessitats, oferint 

una velocitat de transmissió que pot arribar fins als 200Mbps. I per a oferir una millor 

qualitat en el servei, proporciona latències menors a 10 milisegons. 

LTE permet als dispositius mòbils de tecnologies anteriors, l’ús d’aquest estàndard. La 

qual cosa, evita la creació de nous dispositius als fabricants.  

L’arquitectura de xarxa es basa en el protocol IP. D’aquesta manera modifica el nucli de 

la xarxa, permeten als operadors reduir el preu dels serveis oferts als usuaris. Així com 

la utilització de nous serveis multimèdia interactius als usuaris. 

Finalment, es destacaran les diferències entre 4G i LTE (3.9G) per no confondre-les. 

Una de les diferències entre aquests estàndards resideix en la velocitat de transmissió. Ja 

que LTE pot arribar fins a velocitats de 200-300Mbps si s’utilitzen varies antenes a les 

estacions base i al dispositiu mòbil. En canvi, amb 4G, podem arribar fins a velocitats 

aproximadament de 1 Gbps. Per altra banda, l’altre diferència important del 4G, es que 

no s’encarrega de l’enviament i recepció de trucades, ja que es seguirà realitzant a 

través de les connexions GSM/UMTS.  

4.3. Carrier  Ethernet 
 

Carrier Ethernet es l’extensió del protocol Ethernet per a oferir serveis de transport 

d’informació mitjançant enllaços d’alta velocitat, a través d’un ISP que uneix diferents 

xarxes locals.  

 

Es defineix com un servei de connectivitat d’alta velocitat que permet ampliar les 

xarxes  d’àrea local basades en Ethernet, a àmbits d’àrea global, com poden ser, xarxes 

WAN, MAN o xarxes d’operadors. 

 

Aquest servei, es basa en una sèrie d’atributs, que fan d’aquest mecanisme, una solució 

adequada  alhora d’implementar una connectivitat de les diferents seus dels clients. A 

continuació es detallen aquests atributs: 

 

 Definició de serveis estandarditzats punt a punt, punt a multipunt i multipunt. 

 

 Escalabilitat i simplicitat en les xarxes, per a satisfer la demanda de tràfic y 

oferir serveis tant en entorns LAN com WAN. 

 

 Fiabilitat i protecció, per a proporcionar una disponibilitat de la xarxa del 

99,999%. Per a complir aquest propòsit, s’ofereix redundància de línies i equips. 

  

 Qualitat del servei, per a diferenciar el transit. Per tant, s’ha d’oferir un 

mecanisme de QoS, per a prioritzar el transit, mantenint aquesta prioritat, 

d’extrem a extrem. 

 

 Gestió dels serveis i OAM (Operació, Administració i Manteniment), per a 

gestionar, configurar la xarxa de forma eficient i ràpida. Així doncs, hi haurà una 

ràpida detecció enfront errors, falles de connectivitat i/o d’elements de la xarxa.  
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Per altra banda, s’establiran Acords de Nivell de Servei, per a establir un  bon 

servei. 

 

Aquest servei de connectivitat, ofereix varis serveis estandarditzats que interconnecten 

amb les interfícies d’usuari. Per un costat, trobem ELINE. El qual ofereix una connexió 

virtual punt a punt entre dos interfícies d’usuari. I, per altra banda, ELAN ofereix un 

connexió virtual multipunt. Oferint la connexió de diferents interfícies virtuals d’usuari 

entre si. 

4.4. Multiprotocol Label Switching (MPLS) 
 

Avui en dia, el protocol global per a poder intercanviar informació a Internet, es el 

protocol IP. Però aquest protocol, genera fortes desavantatges: 

 

 Per cada equip de xarxa que arriba el paquet, ha d’identificar quina és la 

direcció de destí, mirar la taula d’encaminament, i reenviar el paquet a 

través de la interfície corresponent. 

 La mida de la capçalera IP, com a mínim es de 20 bytes. 

 

En canvi, MPLS (Multiprotocol Label Switching), Es un protocol de commutació, que 

es basa en un mètode de commutació d’etiquetes, (tal i com el seu nom indica) que 

millora la commutació per adreçament IP.  

 

Sorgeix de l’evolució dels protocols tradicionals Frame-Relay o ATM, en el sentit que 

“genera”  circuits virtuals. Concretament, sorgeix degut a la gran necessitat de reduir 

costos, augmentar la productivitat, elevar la seguretat i suportar més aplicacions de les 

grans organitzacions. Aleshores, a les xarxes d’avui en dia, se’ls exigeix cada vegada 

més funcionalitats com poden ser, garantir la Qualitat del Servei (QoS), privacitat i 

disponibilitat de la xarxa.  

 

A aquests tres factors, se’ls hi a de sumar els nous requeriments de les xarxes IP d’avui 

en dia, com poden ser la creació de Múltiples Classes de Servei, la connectivitat entre 

qualssevol seu (Any-to-Any), i el baix cost. 

Per tant, MPLS es un nou paradigma, que ens permet: 

 

 Privacitat i QoS que no ofereixen les xarxes tradicionals. 

 Flexibilitat i escalabilitat a nivell IP. 

 Oferir Serveis IP de valor afegit (Enginyeria de trànsit, CoS, VPNs a nivell 3). 

 

En quant a les decisions de Routing, els equips de la xarxa, anomenats LSR, es basen en 

l’intercanvi d’etiquetes realitzat mitjançant un protocol de distribució d’etiquetes, com 

pot ser BGP, LDP, RSVP. 

 

D’altra banda, una vegada propagades les etiquetes, els nodes de la xarxa, LSR, podran 

tractar aquestes etiquetes de dues maneres diferents. Basant-se en el mètode, Label 

Swapping, mitjançant el qual, s’extreu i es modifica el valor de les etiquetes, i 

posteriorment reenvien el paquet amb l’etiqueta corresponent. En canvi, basant-se en el 

mètode Destination Routing: el valor de les etiquetes no es modifiquen, sinó que, es 

reenvien els paquets per la interfície corresponent, prèviament, realitzant una consulta a 

la taula de commutació d’etiquetes.  
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A continuació s’adjunta un gràfic de l’etiqueta MPLS que s’afegeix als paquets IP. 

 
Figura  8. Capçalera MPLS. [9] 

 

4.5. Virtual Private Lan Services (VPLS) 
 

Ethernet s’ha convertit en la tecnologia que predomina en quant a les connexions de les 

xarxes d’àrea local (LAN). A mesura que aquest protocol s’ha anat consolidant, ha anat 

evolucionant fins aconseguir velocitats d’1 GB, 10 GB o 40GB. I establir connexions 

d’àmbit Metropolità (MAN) o fins i tot connexions de llarga distancia (WAN). 

 

La forta demanda de les grans empreses en quant als enllaços de gran capacitat, 

requereix un ús més eficient de la tecnologia, per així poder obtenir un major ample de 

banda, més capacitat dels enllaços, obtenir una reducció de la latència en les xarxes de 

llarga distancia, i el transport prioritari del trànsit. 

 

A la conjunció d’aquests aspectes, si s’afegeix un últim argument rellevant. 

L’abstracció de l’adreçament IP dels clients. Això significa, que la connectivitat entre 

els equips de diferents seus d’un client es realitza de forma directa, sense preocupacions 

de l’adreçament IP de les seus. Es a dir, es com tenir un cable Ethernet connectat entre 

diferents seus, però a nivell físic, el trànsit travessa varis equips de commutació i 

transmissió. I a nivell lògic, els equips es veuran com una gran xarxa local, encara que 

es trobin separats a centenar de quilòmetres. 

 

Una xarxa VPLS emula el funcionament d’un switch. Per tant, es crearà una instancia 

virtual d’un switch (VFI), creant una xarxa privada virtual de nivell 2 que oferirà 

connectivitat entre diferents ubicacions, a través del seu backbone, establert per la 

tecnologia MPLS.  

 

Les xarxes d’àrea local (LAN), s’estenen fins a la xarxa dels proveïdors de servei, a 

través dels equips ubicats en el domicili de client, anomenats CE (Customer Edge). Una 

vegada aquí, es connecten a la xarxa del proveïdor, que emula la funcionalitat d’un 

switch, mitjançant un equip anomenat PE (Provider Edge). 

 

Aquests equips, encarregats de reenviar el transit de nivell 2, bàsicament tenen dos 

funcionalitats destacades. En primer lloc, emular la funcionalitat dels commutadors 

tradicionals, creant VFI (Virtual Forwarding Instances). I per altra banda, han de 

realitzar l’encapsulament/desencapsulament MPLS de les trames Ethernet, en funció del 

sentit del transit. 
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Figura  9. Esquema xarxa VPLS.[10] 

 

4.6. BGP 
 

Bgp es un protocol d’encaminament de transit basat en TCP (port 179). Bgp es basa 

l’algoritme path-vector per a seleccionar el camí a seguir per a realitzar el transport de 

la informació, travessant el mínim de Sistemes Autònoms. On un Sistema Autònom, és 

un conjunt de xarxes i dispositius que usant BGP com a protocol d’intercanvi de 

d’informació. 

 

BGP es el protocol d’encaminament més usat en Internet. Degut a l’elevat creixement 

d’internet durant aquests anys, els routers que formen aquesta xarxa tan extensa no han 

pogut mantenir-se en un únic domini. Per tant, ha sigut necessari establir diferents capes 

d’organització d’Internet. 

Aleshores, tots els routers que pertanyen a una mateixa organització, es consoliden 

sobre el mateix Sistema Autònom (SA). Els SA de les diferents organitzacions, es 

diferencien per números assignats per la Internet Assigned Number Authority (IANA) 

al Regional Internet Register (RIR). En el cas d’Europa, l’organització encarregada es 

RIPE-NCC.  

 

Els Sistemes Autònoms es poden classificar de tres formes diferents: 

 Multi-homed SA: Un SA estar connectat a més d’un veí. D’aquesta manera 

s’assegura la connectivitat d’Internet, ja que si falla la connexió amb un veí, pot 

mantenir la connectivitat amb un altre. 

 Stub-As: Un SA està connectat únicament a un SA.  Pot ser que un SA tingui un 

acord d’interconnexió privat amb altres SA. 

 Transit SA: Un SA que s’utilitza per transportar xarxes d’altres SA. 

 

En quant al funcionament d’aquest protocol d’encaminament, es basa en l’intercanvi 

d’informació a través dels veïns (peers), que s’estableixin. Una vegada establert el veí, 

es crea una, sessió BGP. Hi ha dos tipus de sessions BGP, les I-BGP (Internal BGP), i 

les E-BGP (External BGP).  Les sessions I-BGP, son les sessions BGP establertes 

mitjançant dos peers amb el mateix SA. En canvi, les sessions E-BGP, son establertes 

entre diferents peers de diferent SA.  

CE 

CE 

CE 

CE 

CE 

CE 



 
  

 13  

 
Figura  10. Esquema connexió BGP entre diferents Sistemes Autònoms. [11] 

En qüestió, el que fan els dispositius a l’intercanviar rutes amb altres SA, és, afegir el 

seu SA, a la ruta. I així es realitzarà per cada SA diferent per on passi la ruta fins arribar 

al destí. D’aquesta manera, si un SA, rep una ruta amb el seu SA, voldrà dir, que hi ha 

un bucle a la xarxa, ja que torna a rebre una ruta que ell ha enviat. 

 

4.7. Internet Exchange Point 
 

Un punt neutre és una infraestructura física mitjançant la qual, els proveïdors de serveis 

d’internet,  operadors de telecomunicacions, proveïdors de continguts, intercanvien el 

seu tràfic de dades (IP) entre sí, mitjançant enllaços a nivell local, amb la finalitat 

d’obtenir una major rapidesa en les comunicacions,. 

 

Disposant d’aquesta infraestructura, s’aconsegueix que les xarxes dels diferents 

proveïdors s’interconnectin directament, sense tenir la necessitat de cursar aquest trànsit 

a través d’altres proveïdors. Gràcies a aquesta interconnexió directa, normalment 

ubicada a la mateixa ciutat, s’evita que el trànsit viatgi cap a altres ciutats, per arribar 

d’una xarxa a una altra. Per tant, gràcies a aquest punt  neutre, es pot oferir una menor 

latència en la propagació dels paquets, i alhora, un menor cost, ja que el trànsit no ha de 

travessar diferents proveïdors. 

 

Un altre avantatge que ofereixen els punts neutres es la velocitat. S’aconsegueix una 

major velocitat, ja que les dades, no han de viatjar a través de diferents proveïdors, els 

quals, podrien  tenir polítiques de restriccions de trànsit, o podrien tenir saturació 

d’alguns enllaços. 

 

En quant a les connexions entre els diferents membres que formen el punt d’intercanvi, 

es realitzaran mitjançant peering, la qual cosa permet cursar tràfic entre dos membres, 

arribant a un acord sense necessitat de pagament.  

Tal i com s’ha comentat anteriorment, el protocol utilitzat per a realitzar l’intercanvi de 

trànsit i rutes d’internet entre dos membres, es BGP. Si l’intercanvi es realitza entre 

diferents ISP, un ISP disposarà de dues connexions amb l’altre ISP. Una connexió 

directa amb l’altre proveïdor de serveis, i una connexió mitjançant el punt neutre. Per 

tant, el punt neutre pot actuar com a element redundant.  
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Un membre del punt neutre, pot tenir diferents polítiques de peering, ja que els acords 

d’interconnexió es realitzen quan hi ha un benefici per les dues parts. Aquest benefici 

s’estableix per el tipus de trànsit i rutes gestionats per les dues parts, de manera que 

puguin disposar de la mateixa quantitat de transit. Per tant, un punt neutre ens permet 

millorar el rendiment de la xarxa. Ens permetrà la transferència de dades sense límit, 

sense cost, millorar l’ample de banda entre els clients de dos proveïdors d’internet 

adjacents, i es pot utilitzar com a connexió de backup, en cas de fallida d’una connexió 

entre diferents proveïdors de serveis. 

 
Figura  11. Esquema Internet Exchange Point. [12] 

4.8. Peering 
 

Internet consta d’una estructura jerarquitzada degut a la seva gran extensió. Actualment, 

Internet està format per més de 25000 Sistemes Autònoms, distribuïts entre els diferents 

TIERS, que seran els encarregats de decidir amb qui han d’establir les connexions per a 

poder enviar i/o transportar els tràfic d’Internet. 

 

Les connexions entre diferents ISP, es poden establir de diferent forma. Directament 

(connexió de dos xarxes), o indirectament (a través d’una o més xarxes). Per tant, tenint 

en compte que Internet es a nivell mundial, es fàcil identificar que la majoria de les 

connexions seran indirectes. 

Per aconseguir aquestes connexions indirectes, es poden diferenciar dos mecanismes 

diferents, depenent del cost econòmic. Peering o trànsit. 

 

En les connexions de trànsit, es poden diferenciar dos ISP. El ISP proveïdor, serà 

l’encarregat d’oferir el transport del transit. I el ISP client, serà qui contractarà el 

transport del transit al ISP proveïdor. 

 

En aquest tipus de connexions, el  ISP proveïdor, ven les connexions als proveïdor de 

serveis clients, cap a tots els destins possibles que tingui dins de la seva taula 

d’encaminament. El Sistema Autònom del ISP proveïdor, permet l’intercanvi 

d’informació entre el ISP client, i les xarxes a les que aquest proveïdor pot arribar. En 

aquest tipus de mecanisme, la xarxa que es vol connectar al SA, ha de contractar un 

servei mitjançant el qual, pugui enviar i rebre informació.  

 

IXP 
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Figura  12. Esquema Peering. [13] 
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5. Operacions 
 

Els sistemes de gestió i suport a l'operació són bàsics per a la correcta operació de la 

xarxa, el seu control i la monetització de la mateixa. Són sistemes que s'han convertit en 

essencials per gestionar el negoci i actualment, a causa dels canvis que les xarxes poden 

implementar gairebé en temps real, tenen uns requisits de processament de la 

informació que també s'aproximen a oferir la informació de manera instantània. 

 

Aquest apartat planteja una introducció bàsica a aquests sistemes. No pretén tractar la 

problemàtica dels OSS / BSS en profunditat sinó completar els requisits que hem de 

tenir en compte a l'hora de desplegar la nostra xarxa de fibra òptica a nivell tècnic i 

operatiu. 

 

En general, tot tipus de xarxes destinades a l'operació per a tercers haurien 

d'implementar aquestes eines. No obstant això, a la pràctica, moltes vegades les xarxes 

més petites disposen de sistemes molt bàsics i amb poca capacitat per supervisar la 

xarxa de manera efectiva. Això és a causa que històricament, el cost dels OSS / BSS era 

elevat i per tant, per a petits desplegaments no era viable econòmicament. 

 

Actualment, però, hi ha eines Open Source amb les que es poden implementar aquests 

sistemes de manera molt econòmica, disposant de funcionalitats similars als sistemes 

desplegats per grans operadors. 

 

Així, en una xarxa de telecomunicacions s’ha de definir la planificació, organització, 

supervisió i control d'elements de comunicacions i recursos humans per garantir un 

nivell de servei d'acord a un cost i un pressupost, utilitzant els recursos de manera 

òptima i eficaç. Però, sense una visió integral és difícil millorar el rendiment.  

 

Per tant, per descriure els sistemes de suport a l'operació, ens basarem en les 

recomanacions proposades pel Telecommunications Management Network (TMN) de 

l'ITU. 

 

Els processos i estructura dels sistemes de suport a l'operació estan recollits en la 

recomanació ITU-T M.3010 i defineix les interfícies que permeten gestionar la xarxa a 

través dels diferents elements que la componen. 

 

L'arquitectura lògica de TMN divideix les funcionalitats de gestió de manera jeràrquica, 

com es pot veure a la següent figura. Consisteix en cinc capes, les quals són: 

 

Network Element Layer (NEL): capa d'elements de xarxa. La NEL consisteix 

bàsicament en els elements de xarxa i les funcions que aquests exerceixen són 

transmetre la informació de gestió a les capes superiors, tant d'interfícies d'elements 

TMN com no-TMN. 

 

Element Management Layer (EML): capa de gestió d'elements. El EML, amb la 

informació proporcionada per la NEL, és responsable de la gestió de tots els diferents 

elements d'aquesta.  

 

Network Management Layer (NML): capa de gestió de xarxa. El NML gestiona les 

funcions no només per als elements en la EML, sinó també entre els mateixos elements. 
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El Sistema de Gestió de Xarxa (NMS) porta a terme aquestes funcions. 

 

Service Management Layer (SML): capa de gestió de servei. El SML és utilitzada per a 

funcions com ara la prestació de serveis, gestió de comptes d'usuari, qualitat de servei i 

la vigilància. El seu objectiu principal és la gestió dels serveis, que es realitza a través 

de la implementació d'un Sistema de Suport a les Operacions (OSS). 

 

Business Management Layer (BML): capa de gestió de negoci. Finalment, es requereix 

la BML per a les operacions comercials de la xarxa, com ara la comptabilitat, emissió 

de factures i gestió de relacions amb clients (CRM). Aquestes funcions es poden 

realitzar mitjançant la implementació d'un Sistema de Suport a Negoci (BSS).  

 

 
Figura  13. Arquitectura Lògica TMN. Extret [14] 

 

5.1. Gestió de la xarxa 
 

Basant-nos en les recomanacions de l'arquitectura lògica TNM, podem definir quatre 

sistemes per a gestionar totes les capes: 

 

 EMS: gestors d’elements propis dels fabricants d’equips. 

 NMS: gestors de xarxa que integren diversos EMS i/o equips de diversos 

fabricants. 

 OSS: eines de gestió de fluxos d’operació (inventari, ticketing, performance) 

 BSS: eines de gestió de fluxos de negoci (ERP, CRM) 
 

A continuació, es descriuen en detall, indicant les seves característiques i funcionalitats 
 

5.1.1. Element Management System (EMS) 
 

Els sistemes EMS (Element Management System) són sistemes mono fabricant que 

permeten gestionar el conjunt d'equips de la xarxa de manera òptima. Com els EMS 

estan desenvolupats de manera específica per a uns equips en concret, permeten el 

màxim detall d'actuació sobre els mateixos i, en oferir una visió completa dels equips 

d'aquest fabricant a la xarxa, són la millor manera per conèixer l'estat dels mateixos amb 

el màxim detall d'informació. 

 

Business Management Layer

Service Management Layer

Network Management Layer

Element Management Layer

Network Element Layer
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Es pretén que els EMS proporcionin funcionalitats que s'agrupen sobre les sigles 

FCAPS: 

 

Fault: Decisió. Detecció, aïllament i correcció d'errors. 

Configuration: Configuració d'elements de xarxa. 

Accounting: Identificació dels serveis. 

Performance: Rendiment. Anàlisi del rendiment i funcionament dels equips. 

Security: Entorn protegit. 

 

Les funcionalitats dels EMS són similars a les dels NMS, amb la diferència que els 

EMS gestionen i processen la informació amb els elements de xarxa (NEL) i que la 

informació recollida pels diferents elements típicament no inclou informació de la 

xarxa, sinó únicament dels elements de xarxa. 

 

En general, les principals funcions dels gestors d'elements són: 

 Provisió de serveis de xarxa. 

 Provisió multiservei. 

 Assignació de recursos de xarxa. 

 Sistemes de gestió d’activació multiservei. 

 

En quant als beneficis de l'ús de gestors d'elements, deriven en:  

 

 Proporcionar serveis de xarxa fiables. 

 Reducció de costos operatius. 

 Contribueixen a millorar el servei de l’usuari final. 

 Disminueixen considerablement la quantitat de tasques de manteniment. 

 Redueixen el temps necessari en les gestions. 

 Monitorització dels estats. 

 

L'arquitectura bàsica es compon de diversos elements de la xarxa que es connecten a un 

servidor EMS. La informació rebuda dels elements de xarxa s'acostuma a 

emmagatzemar en una base de dades del sistema EMS i també transmet al servidor 

NMS (cosa que s'ha de configurar durant la implementació dels sistemes). 
 

 
 

Figura  14. Arquitectura sistema EMS. Extret [15]. 

Per garantir l'adequada integració de les dades d'EMS en solucions NMS, s’utilitzen 

estàndards (SNMP, SOAP, XML, NETCONF, etc.)... En cas contrari, s'haurà 

DB

Network 

Element 1

Network 

Element X

Network 

Element 2

EMS 

SERVER

Interface
NMS 

SERVER

EMS 

CLIENT



 
  

 19  

d'implementar una capa d'adaptació feta a mida (cosa que augmentarà els costos 

d'integració). 

 

A la documentació dels sistemes EMS es descriuen les interfícies d'integració, així com 

els missatges que s'utilitzen per informar dels diferents estats dels equips. 

Addicionalment, eines de NMS poden disposar de sondes específiques per interactuar 

amb elements de la xarxa. 

 

Típicament, les arquitectures dels sistemes EMS són client servidor. Així, el servidor 

EMS estarà connectat amb els equips de xarxa per poder recollir les configuracions, i 

actuar sobre ells. I els EMS client permetran a l'operador de xarxa connectar amb el 

servidor i realitzar les accions corresponents. D'aquesta manera, s'ofereix una capa extra 
de seguretat ja que els clients no han d'estar dins de la mateixa xarxa que els equips de 

transmissió. 

 
5.1.2. Network Management System (NMS) 

 

Els sistemes NMS es defineixen com qualsevol solució de gestió que pot recollir dades 

dels elements de xarxa i porta a terme una o més funcions de gestió. Utilitza les dades 

obtingudes FCAPS de l'EMS per a proporcionar una visió general de tota la xarxa.  

 

Els principals components d’un NMS són 

 

Recopilació de dades. El NMS consta de components de recol·lecció de dades que 

recullen les dades dels elements de la xarxa utilitzant típicament protocols estàndard 

com SNMP o integracions XML o WebServices. 

 

A partir de les dades recollides per NMS es realitzen les operatives de xarxa, per a 

realitzar tasques de gestió de la mateixa. Alguns exemples d'aquestes funcions són:  

modificar configuracions de funcionament, descobriment dinàmic de la xarxa, i 

realització de informes de rendiment. 

 

Gestió de la Xarxa. Fonamentada amb eines que facilitin la tasca d'operació, i 

minimitzin el temps de resolució de problemes que puguin afectar els usuaris d'aquesta 

xarxa. Per tant, són els encarregats de monitoritzar i controlar els dispositius de xarxa 

(switches, OLTs, servers, etc...), per assegurar una operació contínua i eficient. 

 

Un NMS executa aplicacions que supervisen i controlen als dispositius administrats. 

Proporcionen el volum de recursos de processament i memòria requerits per 

l’administració de la xarxa 

 

En el sistema de gestió de xarxa hi ha dos principals protagonistes: el gestor, que és 

l'encarregat de controlar tota l'activitat de gestió. I l'agent, amb la funció d’ajustar i 

controlar els objectes gestionats que estan sota la seva responsabilitat, d'acord amb les 

directives del gestor, a qui li reporta els resultats. 

 

Un gestor de xarxa ha d'aportar: 

 

 Informació de l'estat i qualitat de funcionament de xarxa. 

 Prevenció de situacions no desitjades. 
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 Monitorització de connexions d'àrea local i àrea estesa. 

 Configuració i control de paràmetres de xarxa. 

 Solució a problemes d'interconnexions. 

 Anàlisi de trànsit i gestió de l'ample de banda. 

 Gestió de qualitat de servei. 

 Seguretat de dades i funcions operatives. 

 

Interfície gràfica d'usuari. La majoria de solucions NMS ofereixen una representació 

gràfica, fàcil d'usar en forma d'una GUI (Graphical User Interface). Això permet a 

l'administrador veure gràficament la infraestructura, paràmetres de rendiment i avisos 

d’errors, entre d’altres. 

 

Interfícies Northbound (interfícies d'integració cap a OSS / BSS). Els components de la 

interfície Northbound proporcionen les funcionalitats d'integració als sistemes de suport 

de capes superiors, com ara OSS o BSS. 

 

A nivell d'eines NMS, hi ha solucions tant propietàries com open source. 

Exemples de solucions propietàries serien IBM Netcool, IBM Tivoli i HP OpenView. 

Com solucions open source, OpenNMS, Zabbix, Nagios. 

 
5.1.3. Gestors d'alarmes 

 

Els gestors d'alarmes són els sistemes de monitorització de xarxes encarregats de vigilar 

els equips (maquinari) i serveis (programari) que s'especifiquin, alertant quan el 

comportament dels mateixos no sigui el desitjat. Entre les seves característiques 

principals figuren:  

 

 Monitorització de serveis de xarxa (SMTP, POP3, HTTP, SNMP...) 

 Monitorització dels recursos de sistemes hardware. 

 Inventari d'equips actius. 

 

5.2. Gestor d’inventari 
 

S'ha de portar un registre dels elements que componen la xarxa, així com dels nous 

components que s'incorporen. Alhora, s'han de registrar els moviments que es realitzen i 

el canvis que es duen a terme. Per tant, es fa indispensable disposar d'un únic repositori 

de referència en l'operació i explotació de serveis, que comprengui tots els actius de 

telecomunicacions com línies, equips, dependències jeràrquiques, ubicacions, centres 

organitzatius, etc. Tot això garantirà fiabilitat, simplicitat en l'actualització de les dades, 

control i auditories dels mateixos. 

 

En el moment en què es realitza una sol·licitud, altres components del sistema de suport 

a l'operació, com ara classificació, disseny de xarxa i aprovisionament, han d'estar en la 

capacitat de comunicar-se amb el sistema d'inventari per determinar si el servei 

sol·licitat pot ser proporcionat o no. 

 

Aleshores, es poden definir els següents avantatges de l'ús de gestors d'inventari: 
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 Fàcil identificació. Permet explotar la informació de forma coordinada amb la 

resta d'aplicacions i eines utilitzades, com la gestió d'incidències i el control de 

facturació. 

 Diferenciació de l'inventari que permeti la realització dels informes i consultes 

pertinents. 

 Gestió del cicle de vida. Registre de dates de cada canvi en l'inventari, així com 

actualitzacions en els seus elements. 

 Control d'estocs de components, així com la realització d'ajustos per la gestió 

d'inventari en magatzems d'estocs i / o ubicacions amb equips en explotació. 

 Assignació de llindars per a la generació d'avisos de reposició de material. 

 Exportació de llistats i informes a diferents formats. 
 
5.2.1. CMDB 

 

La CMDB (base de dades de la Gestió de Configuració) és una base de dades que 

facilita la gestió dels serveis TI. Conté detalls rellevants de cada ítem o element de 

configuració i de la relació que hi ha entre ells, incloent l'equip físic, el programari i la 

relació entre incidències, problemes, canvis i altres dades del servei d'IT. 

 

Cada organització ha de definir quins elements considera importants per a la CMDB i 

quina serà la informació que hauran de portar associada. Aquest és un dels punts més 

crítics a l'hora de dissenyar els gestors d'inventari, ja que es tracta de definicions 

específiques de cada organització i difícils de generalitzar. Qualsevol element que es 

trobi en l'organització i que sigui important controlar per proporcionar serveis, es diu CI 

(Configuration Item). Aquests poden ser: 

 

 Físics. Maquinari. 

 Lògics. Programari. 

 Conceptuals. El servei que proporciona els dos anteriors. 

 

Els CIs tenen atributs que contenen informació rellevant de l'element des del punt de 

vista del servei, i a més han de tenir un estat (en producció, planificat, retirat, etc). 

 

En resum, els CIs són els elements mínims de la CMDB. I per tant, una CMDB no deixa 

de ser un conjunt de CIs relacionats, i importants per als serveis amb la finalitat d'ajudar 

a les organitzacions a entendre la relació entre ells. 
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6. OSS (Operational Suport System) 
 

Els sistemes de telecomunicacions OSS, contenen fonts i elements de dades com a 

informació del client, manteniment d'inventari de xarxa, inventari d'equips, gestió de mà 

d'obra, oferiments de serveis, supervisió de xarxa i serveis, serveis d'aprovisionament, 

gestors d'alarmes i altres.  

 

En l'actualitat, el mercat dels operadors de telecomunicacions és cada vegada un mercat 

més dinàmic i competitiu i per això, aquests es veuen obligats a gestionar un conjunt 

molt més complex de productes i serveis. Així doncs, aquesta competitivitat fa necessari 

un increment dels nivells de servei i al mateix temps una disminució de les despeses 

d'operació. I com a conseqüència, apareix la necessitat en les operadores de solucions 

OSS per encaminar les necessitats i requeriments de les seves empreses. 

 

Els OSS han crescut fins a convertir-se en un ampli camp, i els productes que aquests 

abasten ocupen una gran quantitat de subcategories. Per exemple, són tantes les 

funcions involucrades en la gestió d'un servei de xarxa de resumir els OSS en una frase 

o dues és complicat. No obstant això, es pot dir que els OSS tenen com a propòsit 

administrar o gestionar els aspectes del negoci i els mecanismes de subministrament del 

servei tant dins de la xarxa com a la part dels clients. 

 

Avantatges: 

 

 La implementació de plataforma de suport a l'operació en empreses, fa que 

s'accelerin i facilita en gran mesura l'automatització dels processos de 

compliment i lliurament de serveis als clients. 

 

 Els OSS proporcionen una imatge de l'empresa que ajuda a reduir els costos 

globals de gestió de recursos i aprovisionament. 
 

Per implementar els sistemes OSS / BSS seguint les recomanacions de la ITU, s'han 

desenvolupat els procediments eTOM (extended Telecomunicacions Operations Map). 

És important indicar que eTOM no és una implementació o solució, sinó un descriptiu 

dels procediments a seguir segons una perspectiva de negoci. 

 

eTOM és un model molt extensor, que defineix tres funcionalitats principals per a 

l'operació de xarxa: 

 

Fullfilment (compliment) Es defineix com el conjunt de les operacions utilitzades per 

complir la finalitat o les necessitats del client. Dins OSS que inclou la prestació de 

serveis i gestió d'inventari, mentre que dins de BSS això inclou la gestió de comandes i 

vendes. 

 

Assurance (assegurament) és el conjunt d'operacions necessàries per assegurar que els 

serveis s'ofereixen d'acord amb el rendiment esperat. 

 

Billing (facturació), el que implica garantir la recepció del pagament pels serveis oferts. 

En el model eTOM, aquestes tres funcionalitats s'han d'aplicar a quatre processos 

principals: 
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 Customer Relationship Management (CRM): Gestió de clients. 

 Service Management and Operations: Gestió i operació del servei. 

 Resource Managment and Operations: Gestió i operació dels recursos. 

 Partner / Supplier Relationship Management (SRM): Gestió de proveïdors. 
 

Per als quatre processos eTOM, es poden implementar quatre sistemes diferents. En 

qualsevol cas, típicament aquests processos s'integren en una eina global ERP 

(Enterprise Resource Planning). 

 

 
Figura  15. Segmentació processos eTOM. Extret[16] 

 

6.1. Plataformes de Suport del Negoci (BSS) 
 

Es refereix en gran part a les interaccions i processos de sistemes de suport de facturació 

o gestió de relació amb el client. En altres paraules, són els components que un operador 

de telecomunicacions utilitza per executar les seves operacions comercials cap als 

clients. 

BSS és un terme genèric per a les solucions de programari de telecomunicacions usats 

per donar suport als usuaris. Les plataformes de suport al negoci abasten des programari 

que suporta facturació i cobrament, gestió de clients, disseny de productes i gestió, 

vendes i màrqueting. 

 

6.2. Gestió de clients 
 

Com s'ha indicat anteriorment, el CRM (Customer Relationship Management) és un 

sistema per gestionar la relació amb els clients. Tota operadora té aquest tipus de 

sistemes per gestionar aquesta relació amb els usuaris. 

 

L’atenció a client, serà de manera presencial, telefònica o web. I tota petició de client, 

es canalitza a través del CRM i des del CRM passa als sistemes de negoci (BSS) o 

operació (OSS) necessaris.  
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6.3. Plataformes de facturació 

 

El control de facturació i tarificació de clients consisteix en la gestió centralitzada que 

permet l'explotació de la informació que es desitja facturar a partir de processaments 

automàtics dels informes dels operadors. 

És convenient que compleixi amb els següents requisits: 

 

 Normalitzar les dades de facturació en un format comú. 

 Comprovar els elements facturats amb els existents en l'inventari. 

 Adaptació de les factures englobant processos d'altes, baixes o modificacions de  

serveis. 

 Generació d'informes. 

 

Existeixen diferents tendències per poder facturar i tarifar l'ús dels serveis als clients per 

la seva utilització: 

 

 Recollida de dades de comptadors (en routers i commutadors). 

 Cobrament per descàrregues. 

 Subscripcions. 

 Micropagaments. 

 

Aquesta àrea també pot incloure el procés de gestió d'abonats i està involucrada en el 

procés d'auto-activació de serveis. 

 

6.4. Atenció al client i Gestió de ticketing 
 

L'Atenció al client (també coneguda com Customer Care) és el conjunt de processos de 

suport al departament responsable de l'atenció al client (Customer Relationship 

Management - CRM) per a tasques com ara: 

 

 Subscriure a un nou client. 

 Registrar un problema de l'usuari. 

 Iniciar el procés tècnic i burocràtic de provisió d'un nou servei a un usuari. 

 

Actualment, cada vegada són més comuns les tendències cap a l’autoservei de l'usuari a 

través d'aplicacions interactives que automatitzen el diàleg i proporcionen un millor 

temps de resposta amb menys personal en el departament CRM. 
 

6.4.1. Gestors de tiquets. 
 

Les plataformes de ticketing són aplicacions que permeten controlar en tot moment la 

interacció amb el client. 

 

El seu funcionament consisteix en que per a cada acció a realitzar es genera un tiquet, el 

qual s'envia a l'operador corresponent per al seu procés i resolució. Durant el procés de 

resolució de la incidència, es registra qualsevol interacció per així, un cop resolta la 

incidència, poder obtenir estadístiques i gestionar la qualitat del servei (SLA). 

Les eines de ticketing poden ser internes, o bé interactuar amb l'usuari (externes) i 

poden utilitzar-se tant per a processos de negoci com per a processos tècnics i de suport 



 
  

 25  

a l'operació. Existeixen solucions tant open source com comercials que resolen aquesta 

problemàtica, stand-alone o bé integrades en paquets ERP complets. 

 

És important tenir en compte que els sistemes de ticketing han d'estar integrats amb el 

CRM en cas que gestionin incidències de clients i també amb les eines d'EMS / NMS 

per poder identificar, de manera ràpida, els equips sobre els quals es presenta la 

incidència a resoldre, en cas que estiguem amb sistemes de ticketing que suportin 

l'operació de xarxa.  
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7. Solució tècnica 
 

En aquest apartat, es pretén explicar l’arquitectura tècnica que fa possible l’elaboració 

del projecte. Es detallarà l’esquema de les interconnexions dels diferents dispositius 

necessaris, per a oferir els serveis definits en la secció de catàleg dels serveis: Routing, 

VoIP, Cloud Computing, Plataformes col·laboradores, Operador mòbil Virtual.  

 

En primer lloc, es tindrà en compte que el transit generat per els nostres clients, arribarà 

als operadors de nivell dos, a través dels quals es propagarà el transit cap als nostres 

equips troncals. Seguidament, aquests equips connectaran amb els equips de nivell 3, 

encarregats de re-direccionar el transit cap a Internet, o cap a la capçalera, per a oferir 

algun dels serveis contractats. 

 

Per a explicar l’esquema de xarxa, s’hauran de diferenciar dos parts. Per una banda, es 

definirà la infraestructura troncal, formada per equips de nivell 2, i enllaços contra els 

diferents carriers de banda ampla. I, enllaços de nivell 3, que son els encarregats de la 

interconnexió amb els diferents proveïdors de serveis d’internet. Per altra banda, es 

definirà la part de la xarxa que oferirà la implementació de serveis TIC, gràcies als 

diferents servidors. 

 

En quant a la infraestructura troncal d’un operador, principalment, s’ha de basar una 

sèrie de factors fonamentals, com son, la fiabilitat, la capacitat, la resiliència, la 

redundància, per a oferir un servei d’alta qualitat. Per aconseguir-ho els equips han 

d’estar redundats i han de ser el més ràpids possible per introduir la mínima latència, 

alhora de reenviar el trànsit. Els equips troncals han de tractar el menys possible els 

paquets i les connexions. La funció principal d’ aquests equips, serà la de transportar el 

transit pel nucli de la xarxa el més ràpid possible. 

 

En quant a la connexió dels carriers clients amb els equips del nucli, s’establirà 

mitjançant alta disponibilitat. Es a dir, s’establiran enllaços redundants, per a tenir una 

major fiabilitat en el transport del transit. Ja que, això ens permetrà complir els acords 

de servei (SLA) establerts, en quant a disponibilitat de les connexions i equips de la 

xarxa. 

 

Aquests equips del nucli, treballaran a nivell d’enllaç, es a dir, a nivell 2. Els mateixos, 

seran capaços de suportar una gran volum de trànsit. Ja que per un costat, tractaran 

transit que prové d’internet, per re-encaminar-lo cap als carriers clients. I per altra 

banda, re-encaminarà el transit que prové dels carriers clients, cap a internet. De la 

mateixa manera, aquests equips hauran de suportar protocols d’encapsulament de 

transit. Concretament, el protocol 802.1ad (també conegut com QinQ), ja que gràcies a 

aquest protocol es permet un múltiple etiquetatge de Vlan. D’aquesta manera els clients 

operadors ens poden fer arribar el tràfic dels clients amb una etiqueta per servei i una 

etiqueta per client, gestionant d’aquesta manera el trhougput per servei ofert al client i 

rebre’l tot de manera ordenada. 

 

Per altra banda, els equips frontera (Edge) de la xarxa de l’operador client, seran els 

encarregats de gestionar la qualitat de servei o bé determinades cues i serveis. 

Només en cas d’atacs de denegació de servei (tot i que aquesta part de la xarxa en un 

principi no s’hagi d’encarregar d’això es primordial monitoritzar-la per fer front als 
atacs) contra un operador client, els equips del nucli (core) es configuraran per no 
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acceptar trànsit d’un origen concret, deixant d’encaminar-lo cap al client en qüestió, i 

evitar la saturació del seu enllaç troncal. 

 

En el moment en que això tingui lloc, el primer pas serà l’esmentat anteriorment. Deixar 

d’encaminar el trànsit amb un origen concret, que produís aquesta saturació de l’enllaç. 

Però els atacs de denegació de servei, no és poden evitar de cap manera, i encara que 

filtrem aquest tràfic i protegim el nostre client operador, els nostres equips troncals que 

efectuen l’intercanvi de tràfic el seguiran rebent. Aleshores, acte seguit el Centre 

d’Operacions de Xarxa (NOC) s’ha de posar en contacte amb el NOC del nostre 

Operador Carrier, per a que ell també deixi d’encaminar aquell tràfic cap a nosaltres. 

 

Per últim, s’hauria de donar constància a les autoritats competents amb tota la 

informació necessària per evitar possibles atacs, i amonestar el culpable. 

 

Així doncs, en la part del Core d’accés, es definiran equips de nivell 2 encarregats de 

redistribuir el transit dels diferents operadors clients, reenviant-lo als equips de nivell 3, 

per tal de garantir la connexió cap als equips ubicats en el Internet Exchange Point. Per 

tant, s’estableixen aquests dispositius de nivell dos, ja que es necessita un nombre elevat 

d’interfícies per a re-encaminar el transit que prové del punt neutre, cap a els diferents 

operadors.  

 

En quant a l’esquema de xarxa de la infraestructura troncal, respon a un esquema com el 

que es mostra a continuació: 

Operador 
Client

Operador 
Client

Operador 
Client

VLANs
(dot1Q)

VLANs
(dot1Q)

 

Figura  16. Esquema xarxa infraestructura troncal de nivell 2. Extret[17]. 

 

L’estructura de la Plataforma d’intercanvi de tràfic, estarà formada per dos equips 

d’encaminament de categoria Carrier. Aquests dos equips, es configuraran de manera 

que es converteixin a nivell virtual, en un de sol. D’aquesta manera, s’evitarà balancejar 

el tràfic de manera implícita.  Per aconseguir aquesta fita, es configuraran els dos equips 

amb el protocol de xarxa VRRP. D’aquesta manera tindrem els dos punts de connexió 

contra els operadors Carrier, configurats com a principal i backup. D’aquesta manera, 

s’oferirà una alta disponibilitat del servei.  

 

Per altra banda, per a una major fiabilitat del servei, es redundaran tant equips, com 

interfícies i cablejat, de manera transparent. Ja que els clients operadors configuraran la 

seva sortida contra un únic gateway.  

VLANs 

(802.1ad) 

VLANs 

(802.1ad) 
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La connexió, tant amb els clients finals, com dels clients operadors, s’oferirà de la 

mateixa manera que en el cas del troncal dels operadors Carriers. Es realitzarà de 

manera redundant, tant d’interfície i cablejat com d’equip.  

 

Així doncs, i tal com s’ha comentat anteriorment la millor manera de plantejar la capa 

d’accés del CORE, és amb equips de nivell dos també de nivell Carrier i compatibles 

amb l’estàndard 802.1ad, permeten el tractament de múltiples tags de VLAN. D’aquesta 

manera els clients operadors ens poden fer arribar el tràfic dels clients amb un tag per 

servei i un tag per client, gestionant d’aquesta manera el trhougput per servei ofert al 

client i rebre’l tot de manera ordenada. 

 

En aquest punt, el principal el protagonista, és el el Border Gateway Protocol, anomenat 

normalment per les seves sigles com BGP. Aquest protocol és l’encarregat de sostenir a 

partir de diferents sistemes autònoms (equips o conjunts d’equips físics), la xarxa de 

xarxes.  

 

BGP es un protocol d’encaminament que calcula les rutes a partir de la informació de 

distancies que rep dels seus veïns. Una vegada els routers han processat tota la 

informació de BGP i aquest protocol amb els seus algoritmes ha convergit, el AS és 

capaç d’encaminar cap a qualsevol IP pública amb la ruta més eficient, contra 

l’operador Carrier que ofereixi la millor ruta fins aquella IP concreta. 

Per seleccionar un operador Carrier, o una combinació d’operadors (recomanat), es 

interessant veure el nivell de peering i la capil·laritat d’aquests sobre l’origen o destí de 

tràfic dels nostres clients.  

 

Sempre es interessant tenir un o dos operadors amb bon nivell de capil·laritat a nivell 

nacional, i un, a nivell Internacional. És molt interessant a nivell econòmic realitzar el 

peering en entorns neutres com ara a nivell Català, el CatNIX o a nivell Espanyol el 

EspaNIX. Allà es concentren diferents operadors del territori per intercanviar el seu 

tràfic a un baix cost, el cost en aquests cassos sol ser per el punt neutre d’intercanvi i és 

paga per nombre de connexions físiques i la mida d’aquestes.  

 

Aquests punts neutres són atractius i poden semblar suficients per intercanviar el tràfic 

però el problema a la realitat, es que els operadors que estan en aquests punts de 

presencia neutre, i que intercanvien tràfic de manera lliure normalment no hi són tots, i 

en els territoris on hi ha operadors clarament dominants i de gran mida, no intercanvien 

tràfic de manera lliure, i si hi són, cobren per l’intercanvi de tràfic. 

 

En resum els tres principals conceptes, són el VRRP, el BGP i el QinQ. Tots ells 

necessaris per aconseguir l’intercanvi del transit complint els objectius inicials. 

A més dels protocols esmentats, el diagrama de hardware final per l’intercanvi de tràfic 

respon al següent esquema: 
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Operador 
Client

Operador 
Client

Operador 
Client

VLANs
(dot1Q)

VLANs
(dot1Q)

Carrier X

BGP

Carrier X

BGP

VRRP

 

Figura  17. Esquema d’interconnexió nivell 2 i nivell 3. Extret [18]. 

A nivell físic com s’ha esmentat, es recomanable tenir tot l’equipament principal 

redundat, buscant l’alta disponibilitat. I és necessari per possibilitar l’escalabilitat i fer-

ho de la manera més efectiva possible des d’un raonament econòmic i tècnic, tenir 

l’esquema anterior amb tots dos tipus d’equipament de xarxa de categoria Carrier, tant 

equips de nivell 3 (Routers), com equips de nivell 2 (Switchos). 

La justificació és clara. Es precisa d’equips de nivell tres per permetre l’intercanvi de 

tràfic a Internet, mitjançant el protocol BGP. Aquest encaminament, ha de ser el més 

ràpid possible per tenir una latència en el tràfic tendint a zero.  

Tenint en compte, que l’encaminament del transit és costos i és necessita que sigui 

ràpid, aquest tipus d’equipament es caracteritza per ser d’un cost elevat i amb un 

nombre d’interfícies petit. Per solucionar la deficiència d’interfícies d’aquest 

equipament, el més raonable, és fer ús d’equips de xarxa de nivell dos. 

Aquests dispositius, es caracteritzen per disposar de moltes més interfícies, i és pot dir, 

que formen el nivell d’accés de la xarxa CORE. Aquests equips, tenen un preu per 

VLANs 

(802.11ad) 

VLANs 

(802.11ad) 
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interfície molt més baix que un equip de nivell 3. Commuten els paquets d’una manera 

molt ràpida i els equips de nivell Carrier estan dissenyats per ser no blocants, de manera 

que el nucli que commuta tots els paquets suporta més tràfic del que poden rebre les 

seves interfícies sense perjudicar la latència i perdre paquets degut a la saturació de 

l’equip. Aquest major nombre d’interfícies ens permeten augmentar el nombre de 

clients i serveis finals que podem oferir, amb un preu competitiu. Per tant, aquests son 

els motius principals,  que fan aquests equips són imprescindibles, tenint en compte, una 

relació cost rendiment. 

Per altra banda, caldrà disposar d’una arquitectura de xarxa, a través de la qual es pugui 

oferir serveis TIC. Els serveis TIC, s’implementaran a través de diversos servidors 

configurats en clúster, per a oferir alta disponibilitat en aquesta configuració de xarxa. 

Per tant, tindrem servidors definits com a principals i backups. El clúster de servidors, 

oferiran diferents serveis, per a poder garantir la confiabilitat dels serveis definits en el 

catàleg de serveis. 

En quant a l’estructura d’aquesta part de la xarxa, es tindrà en compte, que els servidors 

hauran de tenir accés des de internet. Per tant, es disposarà d’un Firewall, per a 

proporcionar el filtratge del transit mal intencionat, així com definir diferents àrees de 

treball. Per tant, al Firewall es configuraran dos zones de treball. Una zona es definirà 

com a àrea interna, i serà la part corresponent a la interconnexió entre el Firewall i la 

part troncal de la nostra xarxa. Aquesta interconnexió es realitzarà de forma redundant, 

cap als dos routers de nivell 3, encarregats d’encaminar el transit origen i destí 

d’Internet. 

Per altra banda, es definirà la zona Desmilitaritzada (DMZ), que permetrà el transit que 

s’origini des de Internet cap als servidors, proporcionant un accés limitat als usuaris, 

mitjançant la configuració dels seus ports. D’aquesta manera, es poden oferir serveis de 

Cloud Computing, DNS, etc.. 

La connexió física del Firewall amb els servidors, es realitzarà a través de dos 

connexions cap a dos equips de xarxa de nivell dos (switchs), per a que redirigeixin el 

transit cap als servidors. Aquests equips, també estaran redundats oferint de nou, alta 

disponibilitat del servei.  

A continuació, s’adjunta l’esquema de la part de xarxa, encarregada de proporcionar els 

serveis TIC: 
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Figura  18. Esquema xarxa interna i DMZ. Extret [19] 

 

Finalment, s’adjunta una visió global de la xarxa, per a identificar cada element  

esmentat anteriorment dins d’un mateix escenari: 

 

Figura  19. Esquema complert de xarxa. Extret [20] 
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7.1. Aliances estratègiques 

 

En aquest apartat, es farà un estudi de les diferents entitats o empreses, que ens podran 

facilitar la implementació de la nostre xarxa. La qual, vindrà definida per les possibles 

aliances amb d’altres operadors, degut a la gran infraestructura instal·lada, al llarg de tot 

la península.  

 

Aquestes aliances, em proporcionaran dos avantatges molt importants. En primer lloc, 

es tindrà un clar avantatge econòmic, ja que no haurem de realitzar una forta inversió en 

la creació de noves infraestructures de Telecomunicacions, sinó que, reutilitzarem les ja 

existents, mitjançant un lloguer de les diferents infraestructures que ofereixen els 

diferents operadors, a través del qual,  se’ns proporcionarà el medi físic. I en segon lloc, 

tindrem l’avantatge del temps. Ja que no tindrem retards envers la petició de permisos 

per a realitzar obres, el temps de realització de les obres, el temps de posada en marxa el 

servei, etc... 

 

De la mateixa manera, la implementació, es podrà desglossar en dos subapartats. Per 

una banda, trobarem la xarxa de transport. I per altra banda, es definirà la xarxa 

d’interconnexió. 

En quant a la implementació de la xarxa de transport, es tindrà en compte tots els 

operadors a nivell nacional de transport de Telecomunicacions, com poden ser, Adif, 

Abertis, Correos Telecom, XOC, ONO… 

 

Un dels principals operadors, a través del qual podríem propagar el transit a nivell 

nacional, seria ADIF (Administrador d’Infraestructures Ferroviàries).  

ADIF es el principal proveïdor neutral i gestor integral d’infraestructures de 

Telecomunicacions de referència per als operadors a nivell nacional. Ja que, disposa 

d’una xarxa troncal mallada de Fibra Óptica, d’anells Metropolitans, espais tècnics 

condicionats, interconnexions i torres de comunicacions. 

 

La conjunció de totes les anteriors infraestructures, donen lloc a una xarxa de fibra 

òptica d’una longitud de 16.000 quilòmetres, que es prorroga al llarg de totes les línies 

ferroviàries, i que enllaça amb les principals capitals espanyoles. A més d’estar 

interconnectada amb França i Portugal.   

 

Aquesta entitat pública, a banda d’oferir els seus propis serveis a l’explotació 

ferroviària, ofereix serveis als diferents operadors de telecomunicació com Orange, 

Vodafone, Telefònica, etc... per a col·laborar al desenvolupament global de la 

tecnologia. És en aquest últim punt, on podríem sortir beneficiats dels serveis alhora de 

realitzar el nostre estudi, tant a nivell tècnic com a nivell econòmic. 

 

Un altre aliança que podríem establir, seria amb la companyia Cellnex Telecom, S.A. 

Més coneguda com Abertis Telecom  Terrestre, filial de l’empresa Telecomunicacions 

de Abertis. Aquesta aliança seria un aspecte positiu degut a que Cellnex Telecom, és 

l’operador líder en la gestió d’infraestructures de Telecomunicació a Europa, donant 

servei a més de 100 milions de persones a Europa. 

 

Cellnex Telecom,  es posiciona com un dels  líders en gestió de les infraestructures de 

Telecomunicació a Europa, amb la finalitat de realitzar el desplegament de les xarxes de 

nova generació, jugant un rol essencial en el procés de l’establiment del 4G, i del futur 
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5G. Establint noves xarxes i infraestructures, que permetin als proveïdors de serveis i 

continguts, el transport del senyal i el transport de les dades, un accés fiable i segur, ja 

sigui permanent o amb mobilitat. 

 

Principalment, Cellnex ofereix serveis d’infraestructures per a telefonia mòbil, serveis 

de xarxes de difusió audiovisual, i solucions per als serveis de Smart Cities, Internet of 

Things i de seguretat. 

 

Si es fa un anàlisis dels serveis que ofereix Cellnex als seus clients, es pot remarcar, que 

és l’operador líder en infraestructures de Telecomunicacions sense fils a Espanya, 

contant amb més del 15% de Punts de Presència a Espanya i amb aproximadament 8000 

sites.  

 

El servei d’infraestructures per a telefonia mòbil, ofereix als clients llogar un espai per 

instal·lar el seu equipament, així com l’ajuda en la instal·lació de l’equipament.  

En quant al servei de difusió audiovisual, disposen de més de 3000 centre emissors 

ubicats en posicions estratègics, per difondre senyal de televisió digital i de ràdio a 

nivell nacional.  

 

Els principals serveis de difusió que ofereix són els de televisió digital i radio. Així com 

de difusió d’Internet Media i serveis d’Enginyeria i Consultoria. 

En quant als serveis  d’Smart City, Cellnex ofereix xarxes de comunicacions 

intel·ligents que ajuden a resoldre problemes identificats en les ciutats modernes, com 

per exemple, el transport urbà. 

 

En quant als serveis d’Internet of Things (IoT), Cellnex disposa de la tecnologia 

adequada per a poder suportar la connexió a internet  dels 50.000 milions de dispositius 

que es preveu tenir l’any 2020. Aquest fet és possible, gràcies a l’empresa Sigfox, que 

disposa de 1.200 emplaçaments actius, oferint la xarxa Europea més gran destinada a 

IoT. 

 

Una nova aliança interesant, seria amb l’empresa Correos Telecom. Empresa filial 

100% de la Societat Estatal de Correos y Telégrafos, S.A.  

Aquesta entitat, neix amb l’objectiu de gestionar totes les infraestructures de 

Telecomunicacions del grup Correos, proveir serveis al Grup i comercialitzar serveis a 

través de les seves infraestructures no usades. 

 

Les solucions que ofereix Correos Telecom, es dissenyen de forma òptima per a que 

s’adaptin als requeriments dels seus clients. Entre els serveis oferts per Correos 

Telecom es troben: 

 

 Lloguer d’infraestructures. Per a ampliar la xarxa dels operadors, a través de la 

infraestructura ja instal·lada. 

 Lloguer de fibra fosca. Ofereix als operadors, empalmar les seves fibres, amb les 

que proporciona Correos Telecom, per a ampliar la seva xarxa. 

 Lloguer d’emplaçaments. Permet als operadors la instal·lació d’equips en 

emplaçaments de Correus per a ampliar la seva xarxa, ja que aquests 

emplaçaments estan ubicats en llocs estratègics. 
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 Circuits WDM i circuits IP. Els primers permetran als usuaris un major ample de 

banda per a les seves comunicacions. I els segons que permeten la generació de 

transit a través d’una xarxa privada virtual de nivell 3. 

 

En quant a la infraestructura de Correos Telecom, disposa d’una àmplia xarxa de fibra 

òptica, i d’una àmplia xarxa d’emplaçaments condicionats amb les millors prestacions 

per a la instal·lació d’equips d’emissió i recepció de senyals radioelèctrics. 

Concretament, la xarxa de fibra òptica, ocupa 2.974 quilòmetres de l’estat espanyol.  

 

L’últim operador elegit per a poder recolzar-nos a la hora d’establir la xarxa troncal 

seria, xarxa oberta de Catalunya (XOC). 

Xarxa oberta de Catalunya, neix per a satisfer les necessitats d’Ample de banda de la 

Generalitat de Catalunya. Concretament, per a establir una interconnexió de banda 

ample basada en fibra òptica, entre totes les seus de la Generalitat de Catalunya. 

 

Per altra banda, l’excedent de la capacitat de la xarxa, es posa a disposició dels 

operadors de Telecomunicacions a Catalunya, per a millorar l’accés dels ciutadans a la 

infraestructura de fibra òptica. 

 

Xarxa Oberta de Catalunya ofereix els següents serveis: 

 Servei Ethernet. Enllaç entre client final i el node més proper a la xarxa amb 

ample de banda garantit extrem a extrem. 

 Servei Transport. Tram de circuit d’interconnexió que ofereix xarxa oberta entre 

el domicili de client i el node de la xarxa més proper. 

 Fibra Fosca. Servei encarregat del lloguer de fibres òptiques entre dos punts 

diferents de la xarxa. Ofereixen diferents modalitats (Urbana, Interurbana,  dret 

d’usdefruit). 

 Coubiació. Lloguer d’espais o racks, en ubicacions en les quals els operadors 

s’interconnecten, o hi ha entrega de serveis. 

 

Una vegada definits els operadors mitjançant els quals podríem establir aliances per a 

establir la xarxa de transport, el següent pas serà la definició de les aliances 

estratègiques per a establir el punt d’interconnexió de la manera més econòmica i ràpida 

possible. Tal i com he realitzat en la xarxa de transport. 

 

Una de les possibles aliances a analitzar, serà Cogent. Cogent es un dels operadors 

d’Internet més grans del món, el qual ofereix una disponibilitat de la xarxa del 100% als 

seus clients. 

 

Es tracta d’un Tier de nivell 1, amb 95.000 Km de fibra de llarga distància i més de 

43.800 Km de fibra d’àrea Metropolitana. El Sistema autònom de Cogent està 

directament connectat amb més de 5.270 Sistemes Autònoms a nivell mundial, i amb 

una capacitat d’interconnexió de 58.300Gbps. Concretament realitzen peering de forma 

estratègica. Es a dir, estableixen uns acords de peering amb els operadors més grans. 

 

A banda de les interconnexions amb els diferents Sistemes Autònoms a nivell mundial, 

la gran extensió de la seva xarxa es degut als 50 Data Center dels quals son propietaris. 

Així doncs, Cogent ofereix una alta qualitat, escalabilitat i un ample de banda 

assequible en els seus serveis. 
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En quant als serveis que ofereix als seus clients, té un ampli ventall de serveis, com 

l’accés dedicat a Internet, el transport del transit Ip, ofereix serveis Ethernet, serveis de 

Co-localització, etc... De la mateixa manera, ofereix solucions per a empreses, proveint 

rapidesa a les interconnexions, ample de banda il·limitat i fiable, amb un cost 

assequible.  

 

Per altra banda, també ofereix solucions per a proveïdors de serveis i portadors de 

transit per a garantir la satisfacció dels clients finals, gràcies a la escalabilitat i fiabilitat 

de la seves connexions mitjançant una de les més llargues i eficients xarxes Ip basades 

en fibra òptica. De la mateixa manera, aquesta última característica, fa que sigui un dels 

millors proveïdors de transit d’Internet, la qual cosa permet, donar solucions als 

proveïdors de continguts i aplicacions. 

 

Una facilitat que ofereix Cogent, es la del servei “Looking Glass”. Aquest servei permet 

saber als seus clients, l’eficiència del transport del transit que ofereix. Ja que permet 

realitzar proves de verificació (ping, traceroute) als clients, per a comprovar el temps de 

propagació dels paquets a la xarxa, així com per a quins equips es propaga. 

 

Una altra aliança que es podria establir a nivell d’interconnexió, seria amb l’empresa 

NTT Communications, ja que es tracta d’un dels principals proveïdors de serveis de 

telecomunicacions a nivell mundial. 

 

NTT Communications es una empresa filial de Nippon Telegraph and Telephone 

Corporation (NTT), una de les companyies més grans del sector de les 

Telecomunicacions. Concretament, es el braç de la companyia Japonesa per a les 

comunicacions i solucions a escala internacional. Així doncs, es fàcil entendre que NTT 

Communications està mundialment estesa a 123 ciutats, en 43 països, connectant xarxes 

de 196 regions a nivell mundial. 

 

Com a proveïdor de serveis, NTT Communications ofereix serveis de Cloud, Data 

Center, serveis de Xarxa, comunicacions de veu i vídeo, serveis d’aplicacions, serveis 

de seguretat gestionada, serveis de gestió d’operacions i gestió de clients. 

 

A continuació, es detalla la informació relativa a l’empresa Level3 Communications. Ja 

que, seria una altra aliança adient, amb un altre companyia líder en el sector de les 

Telecomunicacions. 

 

Es tracta d’una empresa que ofereix serveis a nivell internacional, gràcies a les xarxes 

de fibra òptica que tenen instal·lades en tres continents i connectades mitjançant cables 

submarins, proveint d’aquesta manera, serveis a més de 50 mercats, en gairebé 60 

països. 

En quant als productes que ofereix Level3 Communications, es poden desglossar en 

cinc subapartats:  

 

 Distribució de continguts.  

 Xarxa de dades  

 Serveis de gestió i professionals. 

 Serveis de seguretat. 

 Serveis de veu. 
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En quant a aliances a nivell de transport del transit i interconnexió, he comentat les 

millors opcions per a poder oferir un servei òptim. 

 

Finalment, es tindrà en compte una aliança amb la companyia Totalchannel, ja que es 

una bona opció, si volem oferir serveis de TV IP. 

 

Totalchannel es una empresa fundada l’any 2013, amb la intenció de canviar la 

tendència juvenil de veure series i pel·lícules pirates. 

Es tracta d’un nou concepte de televisió, mitjançant el qual, els usuaris tenen accés als 

canals Premium des de casa o en qualssevol altre lloc i a través de diferents dispositius 

com poden ser, mòbils, tabletes, televisions, etc... 

 

Bàsicament, ofereix els següents serveis: 

 Canals en directe. 

 Realitzar gravacions. 

 Gaudir de series abans que les retransmetin els canals de televisió. 

 Retransmissió del contingut en HD. 

 

Així doncs, es una bona aliança a establir si es vol oferir el servei de TV IP. 

 

Finalment, respecte totes les possibles aliances esmentades, considerarem establir 

aliances amb el XOC, Abertis, Cogent, NTT, Level3, Totalchannel per a oferir una 

varietat de serveis, que faci de l’operador, una empresa única en el sector, que faciliti tot 

el que necessiten els clients, en una única organització. 

 

Per tant, gràcies a les diferents aliances amb diferents operadors de transport i 

d’Internet, podrem oferir un servei d’alta disponibilitat als nostres clients. Ja que, si una 

interconnexió falla, sempre hi hagi una segona via per a oferir el servei. D’aquesta 

manera, ens assegurem una alta qualitat en el servei proporcionat. 
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8. Catàleg de serveis 
 

En aquesta secció, es detallaran tant els serveis que s’ofereixen als clients (recollits en 

l’apartat de serveis de suport). Com els serveis interns que s’oferiran, per a donar 

suport, proveir de facilitats addicionals als serveis, així com el desplegament de de fibra 

òptica. De la mateixa manera, en aquesta secció, es descriuran els diferents SLA 

establerts per a cada servei. Així com, les especificacions de cada servei. 

 

8.1. Servei de suport 
 

Els serveis de suport, mostraran els diferents serveis que es proporcionaran als clients. 

A continuació es detalla cadascun d’ells, realitzant una petita descripció del servei. 

 
8.1.1. Routing 

 

El servei de Routing es basarà bàsicament, en l’encaminament del transit de forma 

òptima cap a Internet, a través dels diferents enllaços i proveïdors amb els quals s’han 

establert mitjançant les aliances estratègiques. Això ho aconseguirem, fent un anàlisis 

del transit cursat per els diferents enllaços, gràcies a eines de monitorització de xarxa. 

De la mateixa manera, s’oferirà una alta disponibilitat d’aquests enllaços i equips, per a 

tenir comunicacions alternatives, en cas de fallida, d’alguns dels elements que fan 

possible la alta disponibilitat. 

 

Per tant, hi haurà redundància tant d’equips com d’enllaços al CORE de la xarxa. Així 

com, d’equips i enllaços connectats amb els proveïdors de serveis. D’aquesta manera, 

s’aconseguirà un prestació del servei amb un alt nivell de qualitat. Ja que sempre hi 

hauran alternatives d’encaminament de transit, en cas de saturació d’enllaços, fallida 

d’equips, etc... 

 
8.1.2. Voip (Voice over Internet Protocol) 

 

Es la tecnologia encarregada de transportar converses telefòniques encapsulant-les en 

paquets IP. Per tant, s’envia la informació d’una conversa telefònica través de la xarxa 

IP, sense necessitat d’establir un circuit físic entre origen i destí. Tal i com realitza a la 

xarxa telefònica commutada. 

L’origen de la conversa pot ser generat, tant per un terminal analògic, com digital. Per 

tant, hi haurà un previ pas d’encapsulament de la veu, per a poder enviar la informació 

de la conversa a través d’una xarxa IP. Tanmateix, l’origen de la trucada pot ser 

generada per un terminal natiu IP. D’aquesta manera la conversa ja vindrà encapsulada 

en un paquet, i només haurà de ser processat per la centraleta cap al destí. En aquest 

escenari, estaríem parlant de Telefonia IP (ToIP). 

La integració d’aquesta tecnologia en les converses telefòniques, dóna lloc als següents 

avantatges i inconvenients: 
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Avantatges 

 Ús més eficient de l’equipament i de l’ample de banda. 

 Les transmissions tenen un cost més baix. 

 Els telèfons IP, ofereixen una major gamma de comunicacions de negoci. 

 La telefonia pot integrar-se en aplicacions. 

 Proporciona la integració d’altres dispositius a la xarxa de veu com, pda, 

telèfons sense fils, etc.. 

Inconvenients 

 Establir una correcta priorització del trànsit de veu, envers del trànsit de dades 

mitjançant Quality of Service (QoS). Ja que això podria desencadenar, 

distorsions, converses entretallades, etc.. 

 Latència i Jitter. 

Per a oferir aquest servei, es tindrà una capçalera que tindrà connexió contra la xarxa de 

telefonia bàsica. D’aquesta manera es podran establir i rebre trucades des de qualssevol 

terminal fixe. 

 
8.1.3. Cloud Computing 

 

El servei de Cloud Computing, permet l’accés a diferents eines informàtiques, xarxes, 

hardware, software i serveis, des de qualssevol ubicació, mitjançant una connexió a una 

xarxa (normalment Internet). Gràcies a la disposició d’un servidor o granges de 

servidors, mitjançant els quals, s’ofereix una connexió sota demanda, per a realitzar el 

tractament de la informació. 

 

Permetrà als clients, ja siguin empreses o usuaris finals,  la optimització de recursos i 

despeses, ja que només hauran d’establir una connexió cap a la xarxa encarregada 

d’oferir aquest servei. Així doncs, allibera a l’usuari de qualssevol despesa 

d’infraestructura, ja que es el proveïdor del servei, l’encarregat d’oferir aquesta 

infraestructura. 

 

Respecte el servei de Cloud, s’oferiran diferents tipus de serveis (IaaS, PaaS, Saas), i 

diferents tipus de núvols (Públic, Privat o Híbrid). A continuació es detallen els 

diferents serveis: 

 

IaaS (Infraestructura com a Servei). Es tracta d’un dels primers models de servei que va 

sorgir. En aquest escenari, el proveïdor de servei únicament ofereix la infraestructura 

informàtica com un servei. L’usuari pot implementar les seves eines sobre aquesta 

infraestructura.  

La peculiaritat d’aquest servei, es basa en que l’usuari externalitza la compra dels 

recursos a un tercer, per tal de reduir despeses. Ja que només paga per l’ús dels recursos. 

PaaS (Plataforma com a Servei). En aquest servei, el proveïdor del servei Cloud, 

proporciona als clients diferents eines i recursos informàtiques per a desenvolupar 

aplicacions, sistemes operatius, etc...  

En aquest servei, el client es centra en la gestió dels diferents recursos de gestió de les 

aplicacions i de la plataforma. 
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SaaS (Software com a Servei). El proveïdor del servei ofereix als seus clients, 

aplicacions mitjançant les quals, els clients poden desenvolupar la seva feina. En aquest 

escenari, el proveïdor ofereix tant els servidors web, com les llicències de les 

aplicacions. 

D’aquesta manera, el client que contracti aquest servei, no s’ha de preocupar de la 

infraestructura ni de la plataforma. 

 

Per altra banda, també s’ha de definir el model de desplegament del núvol que es vol 

utilitzar, en funció de la privacitat, compartició de recursos, etc... 

 

Núvol públic. On el proveïdor de serveis, ofereix serveis de bases de dades, 

plataformes de desenvolupament de software, etc... a diferents clients mitjançant  a 

través d’Internet. Així doncs, es comparteixen recursos virtualitzats. 

 

L’avantatge d’aquest tipus de cloud, recau en la capacitat de processament i 

emmagatzematge de la informació, sense necessitat de que els usuaris disposin d’equips 

ubicats in-situ, en el lloc físic de treball. Per altra banda, l’inconvenient d’aquest model 

es que depèn d’Internet per accedir als serveis. De la mateixa manera, al ser una 

infraestructura virtualitzada compartida, qualssevol empresa que comparteixi aquests 

recursos, podrà disposar d’informació de les altres empreses que comparteixen aquests 

recurs virtualitzat. 

 

Núvol privat. Aquest model, es basa en entorns virtualitzats, oferts per el proveïdor de 

serveis , o per part de la pròpia empresa o usuari. Aquest model, s’ofereix únicament, 

per a una empresa o usuari. D’aquesta manera, es té un control precís de la informació 

tractada, així com de la seguretat de la informació.  

En aquests models, normalment l’usuari es propietari dels equips que formen en núvol. 

L’avantatge d’aquest model, es que la empresa o usuari, com a propietari de la 

infraestructura i entorn virtualitzat, disposarà de mecanismes per a trobar de forma 

ràpida i eficaç les dades. En quant als inconvenients, com l’empresa o usuari es 

propietari de la infraestructura, pot tenir problemes relacionats amb l’ampliació 

d’equips o actualitzacions de software. 

 

Núvol híbrid. Aquest model combina els dos models anteriors (públic i privat). Així 

doncs, hereta les característiques dels dos models. Per tant, l’empresa pot treballar 

alhora, tant amb aplicacions ofertes pel proveïdor de serveis, com amb aplicacions 

desenvolupades per ells mateixos en l’entorn virtualitzat.  

De la mateixa manera, es té un control sobre la ubicació de les dades de forma precisa, i 

es poden usar aplicacions que ofereix el proveïdor del servei per a desenvolupar 

diferents tasques. En aquest model, s’ha de tenir en compte la privacitat de les dades, 

com passa al núvol públic.  

 

Núvol Comunitat. Aquest model de núvol, s’ofereix per a ús exclusiu d’empreses que 

realitzen serveis similars. Aixà facilita la interoperabilitat entre aquestes empreses 

facilitant la gestió de la informació entre elles. 
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8.1.3.1. Plataformes col·laboradores 

 

Les plataformes col·laboradores, son eines web desenvolupades en equips que formen 

part del servei Cloud Computing. Per tant, és podria considerar com una variant del 

servei Cloud. Alguns exemples serien Salesforce, Apps de google, Windows Azure de 

Microsoft, etc... 

Aquest servei s’oferirà gràcies als diferents servidors que hi ha ubicats en zona 

desmilitaritzada (DMZ), accessibles des de Internet. 

 
8.1.4. Operador mòbil Virtual (OMV) 

 

Un operador mòbil virtual, es un operador de telefonia mòbil que no disposa d’espectre 

de freqüències, i conseqüentment, no disposa d’una xarxa pròpia de radio. 

Per tant, per a donar servei com a operador de telefonia mòbil, ha d’establir acords amb 

operadors de telefonia mòbil que disposin d’un xarxa de radio pròpia. 

 

Com a Operador Mòbil Virtual realitzarà les següents tasques, per a donar serveis als 

seus clients: 

 

 Aprovisionament de targetes SIM. 

 Aprovisionament de terminals. 

 Venta i alta de clients. 

 Servei d’atenció al client. 

 Control de la gestió. 

 

Finalment, per a oferir aquest servei, la capçalera disposarà una connexió troncal contra 

un operador de telefonia mòbil. 

 

8.2. Serveis interns. 
 

En aquest apartat, es definiran les facilitats que oferim als clients, per a poder dur a 

terme, el correcte funcionament i elaboració de millores dels serveis oferts en el catàleg 

de serveis. Així doncs, es fàcil definir els tres apartats que oferirem als clients: Suport, 

Enginyeria i Instal·lació. 

 
8.2.1. Suport. 

 

Per a donar suport al servei, s’oferirà un Service Desk. Format per un grup de persones 

altament qualificades, per a donar solució a les possibles incidències que puguin sorgir 

durant la prestació del servei. El Service Desk, serà l’únic de contacte entre el 

sol·licitant del servei i el proveïdor del servei. Amb l’objectiu, de re-establir el servei el 

més ràpid possible. 

 

El suport a l’usuari oferirà una cobertura horària de 24 hores els 7 dies de la setmana, 

durant els 365 de l’any. Es a dir, el servei de suport, oferirà un servei ininterromput per 

a que l’usuari disposi en qualssevol moment, ajuda tècnica. 

 

La implementació del Service Desk, serà de forma centralitzada. Es realitzarà aquesta 

implementació, ja que aquesta topologia de Service Desk aporta una major eficiència en 
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recursos i coneixements, es té una vista general del servei i es simplifica la gestió dels 

elements.  

 

Finalment, per a poder tenir una visió general dels elements de la xarxa, el Service 

Desk, disposarà d’eines de monitorització per a poder visualitzar, l’estat dels elements 

de la xarxa del client, com son, Nagios, Zabbix, Netcool, etc...  

Tanmateix, disposarà d’eines de ticketing, per a tenir un control i gestió de les 

incidències que es generin. Com poden ser, Remedy, Service Manager, Vantive... 

 
8.2.2. Enginyeria. 

 

El servei d’Enginyeria proporcionarà la millor solució, dissenyada a mida, per a cada 

client, en funció de les necessitats demandades. Per tant, es tractarà amb detall la xarxa 

dels clients, s’estudiaran les especificacions a oferir de cada servei, i s’avaluarà la 

possibilitat d’oferir serveis d’alta disponibilitat. 

 

Els principals serveis a oferir seran: 

 

 Integració de sistemes i aplicacions per a realitzar la gestió de diferents xarxes. 

Ja siguin, de transport o d'accés. Tanmateix, es proporciona la integració de  

sistemes d’informació, per a l’obtenció de dades. 

 Serveis de supervisió, tant local com remota, d’equipament i xarxes físiques 

(nivell 1), lògiques ( nivell 2) i IP (nivell 3). 

 Serveis i aplicacions per inventariar la planta externa i Smart Cities. Solucions 

GIS (Sistemes d’Informació Geogràfica). 

 Serveis de connectivitat. 

 Connectivitat, VoIP, vídeo, serveis mòbils de veu i dades. 

 Enginyeria de precisió, enfocada a proporcionar solucions de fibra òptica: 

o Definició i re-definició dels criteris de disseny. 

o Disseny de xarxes de fibra òptica. 

o Digitalització i inventari, una vegada realitzat el desplegament. Es a dir, 

as-built. 

 
8.2.3. Instal·lació. 

 

El servei d’instal·lació, s’oferirà a clients que vulguin realitzar el desplegament d’una 

xarxa de fibra òptica. 

 

Aquest servei, s’encarregarà de fer una estudi del municipi o localitat corresponent, per 

a identificar quina és la millor tecnologia a implementar (cable o sense fils), realitzar un 

replanteig de la zona, estudiant el número d’habitants i empreses, per a considerar la 

viabilitat del projecte. 

 

Tanmateix, es dissenyarà un òptim desplegament, tenint en compte diferents criteris de 

disseny (prèviament avaluats per personal qualificat), per a definir l’equipament 

necessari en la capçalera, el nombre i dimensionament d’elements passius,  ubicats a la 

xarxa de distribució, i l’equipament necessari a instal·lar en els clients/usuaris.  
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Alhora de realitzar la instal·lació, es seguiran diferents pautes, seguint les 

consideracions especificades en el disseny del projecte. I de la mateixa manera, 

s’estudiarà la manera més eficaç per al desplegament la xarxa de fibra òptica, tenint en 

compte les següents consideracions: 

 

 Necessitat d’obra civil o reutilització d’infraestructura existent. 

 Desplegament que aporti menys impacte visual. 

 

8.3. Definició  SLA 
 

Els Acords del Nivell de Servei, son els acords escrits i negociats entre el proveïdor del 

servei i el client. Mitjançant el qual s’especifica el nivell de compliment del servei, així 

com el cost de no compliment del mateix. 

 

Per a cada servei, es definirà una gestió d’incidències. I, aquestes incidències 

s’associaran  a una prioritat. La prioritat vindrà definida per la urgència i per l’impacte 

de la mateixa. Per ha de definir la urgència associada a una incidència, es tindrà en 

compte la criticitat del servei. Així doncs, es poden definir tres tipus d’urgències: 

 

 Baixa. L'usuari no pot realitzar una part de les seves funcions. No afecta a 

serveis crítics. 

 Mitja. L’usuari no pot usar serveis crítics en un període de temps. 

 Alta. L’usuari no pot accedir a serveis crítics, ja que la majoria del temps no es 

troben disponibles. 

 

Per altra banda, l’impacte d’una incidència vindrà definit per el número d’usuaris 

afectats. Per tant, es poden definir tres tipus d’impactes. 

 

 Baix. Afectació a una o dues persones. Nivells de servei degradats, però dins de 

l’acord establert. 

 Mig. Afectació a múltiple de persones. Nivells de serveis degradats o inferiors 

als acords establerts. Afecta a múltiples àrees. 

 Alt. Afectació a tots els usuaris d’un servei específic. Afectació a varies àrees de 

la organització. 

 

De forma més comprensible, la prioritat amb la qual hem de tractar una incidència, 

queda recollida en la següent taula: 
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Figura  20. Definició de la Prioritat d’una incidència. Extret[21]. 

De la mateixa manera, s’establirà un tant per cent de compliment del servei, ja que 

encara que volem oferir una nivell d’alta qualitat. Assegurar el 100% d’acompliment del 

temps, es gairebé improbable. Per a definir el tant per cent de compliment del servei, em 

basaré en dos paràmetres:  

 

 Temps de resposta. Temps transcorregut, des de que es genera la incidència, fins 

que es contacta amb el client. 

 

 Temps de resolució. Temps transcorregut, des de que es genera la incidència, 

fins que es resolt. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguidament, s’establiran els SLA per a cadascun dels serveis. En funció de la criticitat 

del servei, els temps de resposta i resolució seran més o menys estrictes.  

 

Servei Criticitat Temps Resposta Temps Resolució 

Routing Alta 95% - 15 min 90% - 2 hores 

VoIP Mitja 90% - 2 hores 90% - 4 hores 

Cloud Computing Alta 95% - 15 min 90% - 2 hores 

Plataformes Col·laboradores Alta 95% - 15 min 90% - 2 hores 

Operador Mòbil Virtual Mitja 90% - 2 hores 90% - 4 hores 

Figura  21. Temps de resposta i resolució associat a la prioritat. Extret [22]. 
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Per altra banda, per tal d’oferir un servei d’alta qualitat, oferirem els següents SLA. 

Amb la finalitat, de transmetre un nivell de confiança per als nostres clients: 

 

 Disponibilitat de la xarxa al 100%. 

 Entrega de paquets > 99,9%. 

 Latència de la xarxa < 35ms. 

 Garantia d’instal·lació del servei, com a màxim 18 dies. Excepte els serveis, que 

comportin instal·lació d’elements a planta exterior, domicili de client, etc... on 

serà com a màxim, 90 dies. 

 

Tal i com s’ha comentat en l’apartat de suport, per a complir els acords de nivell de 

servei, oferirem un personal qualificat, oferint una cobertura horària de 24 hores, els 7 

dies de la setmana, durant els 365 dies de l’any. 

 

8.4. Especificacions dels serveis 
 

En aquest apartat, es definiran les característiques dels diferents serveis que s’ofereixen 

als clients. A continuació es mostra cadascun d’ells: 

 
8.4.1. Serveis accés a Internet. 

 

El servei d’accés a Internet ofereix un ventall de possibilitats als nostres clients, per a 

treure el màxim rendiment de la seva connexió a internet. De la mateixa manera, 

s’ofereix una gestió, manteniment i suport, dedicat a cada client. 

Amb el servei d’accés a Internet, s’ofereix un ventall de facilitats, on els clients poden 

contractar-los segons les necessitats requerides.  A continuació, s’especifiquen les 

facilitats del serveis d’accés a Internet: 

 

 Connexió dedicada a Internet amb possibilitat de Firewall gestionat. 

 Velocitats d’accés disponibles fins a 10 Gbps. 

 Servidors DNS. 

 Gestió i subministrament de direccions IP. 

 Escenaris de redundància.  

 Gestió del protocol BGP. 

 Latència < 40 ms. 

 Pèrdua de paquets ≤ 0.5%.  

 
8.4.2. Telefonia fixe corporativa. 

 

La Telefonia fixe corporativa, ens permet agrupar els telèfons mòbils, fixes, i extensions 

corporativa d’una empresa, en un únic pla de numeració. Per tant, totes les trucades que 

es facin entre numeracions que formin part del pla de numeració corporatiu, seran 

gratuïtes, independentment del dispositiu que s’estigui usant, ja sigui fixe o mòbil. 

 

Les característiques més rellevants d’aquest servei son: 

 

 Únic pla de numeració, incloent línies fixes i línies mòbils. 

 Estalvi en les trucades entre seus i mòbils corporatius. 

 Solució escalable, que facilita l’ampliació de línies fixes i mòbils. 
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 Consulta via web d’estadístiques. 

 
8.4.3. Telefonia mòbil. 

 

El servei de telefonia mòbil, oferirà una sèrie de promocions combinant transit de veu i 

dades, per a fer-les més atractives per als clients. Tanmateix, els serveis de veu i dades, 

es segueixen oferint per separat, a mida de les necessitats dels clients. A continuació, es 

mostren les especificacions dels serveis de Dades i Veu: 

 

 Dades.  

 

En quant al servei de dades, s’ofereix fins a de10GB consum màxim. Poden 

modificar la tarifa, a mida de les necessitats del client. 

També hi ha la possibilitat d’ampliar el volum de dades, amb 100MB, o amb 

500MB. 

 

 Veu.  

 

El servei de veu, es pot contractar amb un màxim de minuts. O per altra banda, 

amb minuts il·limitats.  

En quant al servei de veu, s’ofereix una promoció especial per a activar serveis 

de 800, 803, 806, 807, 900, 901, 902, 905. 

Tanmateix hi ha la possibilitat de contractar una promoció per a un grup tancat 

d’usuaris amb 1000 minuts de trucades entre els usuaris que pertanyen al grup. 

Hi haurà la possibilitat d’activar el roaming. 

 

 Veu i Dades. 

 

Hi haurà la possibilitat de contractar la combinació dels dos serveis, elegint la 

millor promoció que s’ajusti a les necessitats dels clients. 

 
8.4.4. Televisió interactiva. 

 

Aquest servei, oferirà als clients la possibilitat de convertir-se en usuaris “actius”, en 

comptes de ser usuaris passius. Ja que, mitjançant la televisió interactiva tenen la 

possibilitat d’escollir els programes, repetir els programes ja emesos, gravació de 

programes, etc... A continuació ,es detallen les característiques del servei: 

 

 Dispositius multi-plataforma. 

 Paquets comercials amb promocions. 

 Televisió en directe. 

 Servei de gravació programada. 

 Servei de redifusió de programes. 
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9. DAFO 
 

En aquest capítol es revisaran els aspectes positius i negatius, que afecten a la creació de 

l’empresa.  

 

En primer lloc, en quant a les debilitats, trobem que el sector de les Telecomunicacions i 

les TIC, està monopolitzat per les grans operadores (Telefònica, Movistar, Vodafone, 

etc...). A partir d’aquest punt, es pot entendre que en aquest sector, hi hagi una forta 

competència en quant als serveis oferts. Una altre debilitat, que deriva de la 

competència és l’economia d’escala limitada. Ja que si no es venen serveis i la 

companyia no s’expandeix, no es podrien oferir el serveis de forma més econòmica. 

 

En quant a les amenaces, trobem que poden sorgir noves operadores que ofereixin els 

mateixos serveis, establint aliances més econòmiques amb els diferents carriers. I 

conseqüentment, oferir serveis més econòmics. De la mateixa  manera, una altre 

amenaça pot ser que els clients no els hi agradi els serveis que oferim, i no vulguin 

canviar d’operadora. 

 

Finalment, en quant a les amenaces, degut a la constant evolució de la tecnologia, i 

juntament amb aquesta evolució, sorgeixen noves idees i serveis. Aquest factor pot ser 

contraproduent, ja que les grans operadores podrien oferir serveis nous, que facin ombra 

als nostres serveis. 

 

Per altra banda, si es revisen els aspectes positius. En quant a les fortaleses, tenim que 

oferim una gran varietat de serveis, i a un preu força competitiu. Tanmateix, oferim un 

servei de suport i Enginyeria, dissenyat mida de cada projecte i/o client.  

 

De la mateixa manera, oferim una oferta de proximitat als nostres clients, ja que 

disposaran d’atenció personalitzada, on el tracte serà amb el mateix idioma, i on es 

comparteix el mateix espai cultural que els clients. 

 

Seguint amb la satisfacció dels clients, oferirem una model de contractació directa dels 

serveis, sense intermediaris. D’aquesta manera, els nostres clients es sentiran més 

segurs, sense tenir empreses entremig. 

 

Finalment, en quant a les oportunitats. Ens centrarem en les principals zones on les 

grans operadores encara no han desplegat la seva infraestructura, com per exemple, 

zones o parcs industrials.  

 

Una altra oportunitat, serà la d’oferir uns serveis d’alta qualitat i serveis d’Enginyeria 

realitzats, amb personal qualificat, envers les operadores locals, on normalment, només 

disposen de tècnics de camp. 

 

A continuació, s’adjunta una taula resum de les principals debilitats, amenaces, 

fortaleses i oportunitats. 
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Debilitats Fortaleses 

Sector monopolitzat per les grans 

operadores. 

 

Forta competència. 

 

Economies d’escales limitades. 

Gran oferta de serveis. 

 

Preus molt competitius. 

 

Oferta de proximitat 

 

Suport i Enginyeria Local. 

 

Models de contractació directa. 

Amenaces Oportunitats 

Nova competència. 

 

Clients no identificats amb els serveis. 

 

Nous serveis. 

 

 

Zones sense desenvolupar per parts dels 

grans operadors. 

 

Coneixements tècnics limitats dels 

operador locals. 

 

 

Figura  22. DAFO 
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10. Pla de negoci 
 

En aquest apartat, es mostraran els detalls, sobre la viabilitat o no del projecte. Així 

doncs, s’avaluaran diferents ítems, per a explicar el model econòmic, sobre la viabilitat 

del projecte.  

En primer lloc, es considera que el pla de negoci, s’ha realitzat sobre un estudi a 10 anys 

vista, amb una amortització dels diferents equips de xarxa a 7 anys. 

En quant a la creació de l’empresa, es demana un préstec bancari de 500.000€ per a 

poder iniciar el negoci. Aquest préstec bancari es retornarà en 7 anys, d’aquesta manera 

el retorn anual del préstec seria de 71.428,57€, amb uns interessos del 7%. 

La línia de negoci principal, mitjançant la qual es dona valor a la companyia. Serà la 

venda dels serveis que s’ofereixen en el catàleg de serveis. Però, també s’ofereix un 

servei de suport i Enginyeria, a través del qual s’oferirà a un preu de 4€/llar, tenint una 

penetració del 25%. 

Respecte el marge de benefici amb el qual es treballa, referent als diferents serveis. Es 

defineix en base a ofertes comercials. Per tant, els marges de benefici que s’estableixen 

és: 

Marge benefici Internet: 20% 

Marge benefici VoIP: 20% 

Marge benefici Mòbil: 20% 

 

Per altra banda, s’estudiarà la viabilitat o no del projecte, des de tres punts de vista 

diferents. Es donarà una visió pessimista, realista i optimista. 

Tanmateix, i únicament en el model Realista, ja que és l’únic model que té sentit 

realitzar-ho. S’avaluaran dues formes diferents maneres de vendre el producte. En 

primer lloc, s’establiran uns preus una mica més econòmics en comparació amb el preu 

del mercat. El risc d’aquest escenari, serà la forta competència del mercat.  I en segon 

lloc, es vendrà el producte de forma agressiva, per a “rebentar” preus del mercat, i 

d’aquesta manera obtenir el màxim de clients possibles. 

 

10.1. Previsió de la demanda 
 

Tal i com s’ha esmentat en l’apartat d’estudi de mercat, els nostres clients podrien ser 

les més de 586 mil empreses que hi ha a Catalunya, i els 7,4 milions d’habitants que hi 

ha a Catalunya, tenint una visió força optimista. 

 

En quant a la penetració dels serveis, es tindrà en compte, que no serà la mateixa per a 

cada servei, ja que la competitivitat en el sector de les Telecomunicacions és molt 

elevat, i es fa difícil fer ombra a les grans operadores.  

 

Així doncs, el factor de penetració establert per als serveis de fibra òptica, serà d’un 

25%. Amb aquest servei, oferirem als clients la possibilitat de contractar el paquet triple 

play, oferint serveis d’Internet i VoIP.  
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En quant als serveis de Cloud, s’ha estipulat que el nombre de clients, serà del 5% de 

número de clients que hagin contractat els serveis de d’internet i VoIP, ja que hi ha 

molta competència en el sector. 

 

Finalment, per al servei de Telefonia mòbil, tindrem el doble de clients nous per any, 

respecte els serveis d’Internet i VoIP, ja que s’ofereixen unes tarifes molt atractives al 

per als clients. 

 

Així doncs, com es pot veure en el següent gràfic, la demanda de clients i, 

conseqüentment d’ingressos han anat augmentant al llarg dels 10 anys.  

 

 

 
Figura  23. Evolució Clients vs Ingressos 

 

10.2. Ingressos 
 

Després de veure l’evolució de la captació de clients degut a l’alta qualitat dels serveis 

que s’oferiran, juntament amb un preu força atractiu per als clients. A continuació, es 

mostrarà l’evolució dels ingressos durant els 10 anys d’estudi, en funció dels tres 

possibles escenaris establerts (Pessimista, Realista, Optimista). 

 

El creixement dels ingressos, anirà associat al número de projectes aconseguits, i per 

tant, al número de clients. Per tant, segons el nombre de projectes realitzats durant l’any, 

es pot tenir una primera idea, de com evolucionaran els ingressos. 

 

A continuació es detalla, cadascun dels tres escenaris. 
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10.2.1. Pessimista. 

 

En aquest escenari, la forta competència del mercat, farà que la previsió d’obtenir nous 

projectes per any, es vegi reduït a 1 projecte per any. Aquesta dada, ja pot ser 

orientativa, per donar una primera impressió de com serà la viabilitat del projecte.  

 

Per altra banda, s’estipula que el nombre de clients per projecte serà de 250. Xifra 

inferior, a la mitja real de clients, on aproximadament fluctua entre 250 i 350 clients. En 

quant a clients de Cloud, tal i com s’ha comentat anteriorment, serà d’un 5% del nombre 

total de clients per projecte. Per tant, amb aquest escenari, hi hauran 15 clients per any. 

I amb el servei de mòbils, sempre hi haurà el doble de clients respecte els clients totals 

per projecte. Per tant, tindrem 500 clients per any. 

 

Així doncs, amb aquestes dades es fàcil adonar-se, que el projecte no es viable, ja que la 

inversió inicial per a poder desplegar el projecte, no serà superior a la font d’ingressos. 

 

Tot i que el nombre d’ingressos arribi a una xifra superior a 2 milions d’euros. Caldrà 

estudiar les despeses associades al desenvolupament del projecte per a saber si el 

projecte es viable, no es viable. 

 
10.2.2.  Realista. 

 

En l’escenari realista, les dades son el més aproximades possibles a projectes realitzats 

amb anterioritat. Així doncs, l’execució de projectes per any, s’estipularà a 3 projectes 

per any. On el nombre de clients per projecte serà de 400. Per tant, tindrem 1200 clients 

nous cada any. En quant a clients de Cloud, tal i com s’ha comentat anteriorment, serà 

d’un 5% del nombre total de clients per projecte. Per tant, amb aquest escenari, hi 

hauran 60 nous clients per any. I amb el servei de mòbils, sempre hi haurà el doble de 

clients respecte els clients totals per projecte. Per tant, tindrem 2400 clients per any. 

 

Amb aquestes dades, es pot intuir que els resultats esperats, seran molt millors a 

l’anterior escenari. Per tant, en aquest cas l’execució dels 3 projectes per any, pot donar 

el projecte com a viable. 

 

En aquest escenari el nombre d’ingressos és molt més elevat que en l’escenari 

pessimista. Amb uns ingressos superiors als 16 milions d’euros. 

Aquesta xifra, pot ser orientativa per a definir la viabilitat del projecte, però caldrà 

estudiar les despeses associades a aquest escenari. 

 
10.2.3.  Optimista. 

 

En aquest escenari, obtindrem uns ingressos majors sobre les despeses. Ja que el 

número de projectes portats a terme per any, serà de 6 projectes per any. I, on el número 

de clients per projecte es de 600. Per tant, hi hauran 3600 nous clients per any. En quant 

a clients de Cloud, tal i com s’ha comentat anteriorment, serà d’un 5% del nombre total 

de clients per projecte. Per tant, amb aquest escenari, hi hauran 180 nous clients per any. 

I amb el servei de mòbils, sempre hi haurà el doble de clients respecte els clients totals 

per projecte. Per tant, tindrem 7200 clients per any. 
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En aquest escenari, l’evolució dels ingressos al llarg del període de 10 anys es superior a 

30 milions d’euros. Per tant, pot ser una bona dada a tenir en compte per a tenir una 

primera idea de la viabilitat del projecte. Però caldrà saber com augmenten les despeses 

a mesura que necessitem més equipament. 

 

 
Figura  24. Comparativa Ingressos dels diferents models. 

 

10.3. Despeses 
 

En aquest apartat, es defineixen totes les despeses associades al projecte. I 

conseqüentment, als clients. Per tant, es definiran els diferents punts de vista 

(Pessimista, Realista, Optimista), per a saber la viabilitat del projecte, fent una 

comparativa amb els ingressos. 

En quant al desglossament de les despeses, vindran marcades per despeses d’ aliances, 

cost d’altes d’usuari per a cada servei, despeses lloguer de l’emplaçament en el punt 

d’interconnexió a Telvent i despeses indirectes de personal i desplegament. 

 
10.3.1. Pessimista 

 

Tal i com s’ha comentat anteriorment, aquest escenari és el pitjor dels casos. Per tant, 

tindrem 1 projecte per any. I 250 clients per projecte. En quant a clients de Cloud, tal i 

com s’ha comentat anteriorment, serà d’un 5% del nombre total de clients per projecte. 

Per tant, amb aquest escenari, hi hauran 15 nous clients per any. I amb el servei de 

mòbils, sempre hi haurà el doble de clients respecte els clients totals per projecte. Per 

tant, tindrem 500 clients per any. 

 

La quantitat total de despeses a 10 anys, en aquest escenari es molt superior a la 

quantitat d’ingressos. Per tant, amb aquest escenari, la creació de la companyia no es 

viable. 

 
10.3.2.  Realista 

 

En l’escenari realista, es realitzaran 3 projectes per any. I el nombre de clients per 

projecte serà de 400. Per tant, hi hauran 1200 clients nous per any. En quant a clients de 

Cloud, tal i com s’ha comentat anteriorment, serà d’un 5% del nombre total de clients 
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per projecte. Per tant, amb aquest escenari, hi hauran 60 nous clients per any. I amb el 

servei de mòbils, sempre hi haurà el doble de clients respecte els clients totals per 

projecte. Per tant, tindrem 2400 clients per any. 

Si es fa una comparativa amb la quantitat d’ingressos a 10 anys. La quantitat 

d’ingressos es major a la quantitat de despeses del projecte. Per tant, Amb aquest 

escenari, l’elaboració del projecte seria viable. 

 
10.3.3.  Optimista 

 

Amb aquest escenari, obtindrem uns ingressos majors sobre les despeses. Ja que el 

número de projectes portats a terme per any, serà de 6 projectes per any. I, on el número 

de clients per projecte es de 600. Per tant, hi hauran 3600 nous clients per any. En quant 

a clients de Cloud, tal i com s’ha comentat anteriorment, serà d’un 5% del nombre total 

de clients per projecte. Per tant, amb aquest escenari, hi hauran 180 nous clients per any. 

I amb el servei de mòbils, sempre hi haurà el doble de clients respecte els clients totals 

per projecte. Per tant, tindrem 7200 clients per any. 

 

Finalment, s’adjunta un gràfic comparatiu, representant l’evolució de les despeses dels 

tres models a 10 anys. 

 

Figura  25. Evolució despeses dels diferents models 
 

10.4. Tresoreria  
 

La tresoreria ens mostrarà l’entrada i sortida de diners, durant els 10 anys. Per tant, es 

podrà extreure si hi ha benefici amb l’execució dels projectes, per a definir la viabilitat 

de la creació de l’empresa.  

Igual que en els apartats anteriors, es contemplaran els 3 escenaris possibles: Pessimista, 

Realista i Optimista. 
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10.4.1. Pessimista 

 

En aquest escenari, la tresoreria clarament mostrarà que no hi ha benefici amb 

l’execució dels projectes. Ja que el cost de les despeses és més elevat, que el cost dels 

ingressos. 

 

 
Figura  26. Evolució Ingressos vs Despeses a 10 anys. Escenari Pessimista. 

Per tant, tal i com es pot apreciar en el gràfic, tenim més despeses envers els ingressos, 

durant els 10 anys. Aleshores, amb aquest escenari, no hi ha viabilitat en l’elaboració 

del projecte. 

 
10.4.2.  Realista 

 

Amb aquest escenari, es vol avaluar, si en principi el projecte seria viable, observant el 

en un període de 10 anys, els beneficis envers les despeses.  

A continuació, es mostra el gràfic de l’evolució dels beneficis, on es pot apreciar que el 

segon any, es l’únic any on les despeses son majors als beneficis. Això es degut a que la 

suma de despeses de personal, aliances, cost d’altes d’usuaris son majors als ingressos 

en aquest any. 

 

 
Figura  27. Evolució Ingressos vs Despeses a 10 anys. Escenari Realista. 
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Per altra banda, amb aquest escenari es comentaran les diferents maneres de vendre el 

producte, degut a l’aproximació de les dades (sobre l’obtenció de projectes, i clients per 

projecte) amb casos reals. En el cas que l’avaluació les dues maneres de vendre el 

producte, sigui viable. S’estudiarà quina es la millor manera per a entrar al mercat i 

poder-se establir com a operadora. 

 

Per tant, s’adjunta una taula comparativa de preus, amb la finalitat de veure la diferència 

econòmica amb els preus. 

 

Comparativa Preus/servei 

Preus mercat Preus econòmics 

Internet 15 Internet 12 10 8 6 

VoIP 15 VoIP 12 10 8 6 

Cloud 100 Cloud 100 100 100 100 

OMV 20 OMV 12 10 8 6 

Figura  28. Comparativa preus (Euros) 
 

En primer lloc, s’establiran uns preus molt similars, si es compara amb el preu que 

ofereixen els diferents operadors al mercat. Per tant, amb aquest escenari, hi haurà una 

forta competitivitat.  

 

Amb aquests preus, s’observa que el projecte té ingressos majors durant gairebé tots els 

anys. Menys en el segon any, degut a que la suma de despeses de personal, aliances i 

altes de nous usuaris, es superior als ingressos en aquest any. Tal i com es mostra a 

continuació: 

 

 
Figura  29. Beneficis del projecte amb preus similars als del mercat. 

En segon lloc, s’avaluarà el cas en el que es vol vendre els serveis de forma agressiva, 

per a “rebentar” preus de mercat. D’aquesta manera, es vol obtenir el màxim de clients 

possibles. A continuació es mostraran un seguit de gràfics, per a veure la viabilitat del 

projecte a mesura que es van reduint els preus. 
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Figura  30. Beneficis del projecte amb preus de 12€/client 

En el gràfic anterior, es pot apreciar que estipulant un preu de 12€ per client, el marge 

de benefici, serà menor, però tot i així, a partir del cinquè any es quan els ingressos, 

comencen a ser superior, respecte als ingressos. Per altra banda es pot apreciar, que el 

primer any s’obtenen beneficis gràcies al préstec. Però, a partir del segon any fins al 

quart, les despeses superen als beneficis. 

 

 
Figura  31. Beneficis del projecte amb preus de 10€/client 

En el gràfic anterior, es pot apreciar  que els beneficis son majors a les despeses a partir 

del sisè any. Tenint en compte que el primer any, hi hauran beneficis, gràcies al préstec 

demanat. Però caldrà avaluar el compte de resultats per a verificar si el projecte es 

viable. 

 

 
Figura  32. Beneficis del projecte amb preus de 8€/client 
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El gràfic anterior, mostra que amb una tarifa per de 8€/client, les despeses del projecte 

son superiors a partir del segon any fins al vuitè any. De la mateixa manera que els 

anteriors casos, caldrà avaluar el compte de resultats per a verificar la viabilitat del 

projecte. 

 

Figura  33. Beneficis del projecte amb preus de 6€/client 

Amb aquest escenari, es veu clarament com el projecte no es viable, ja que des del 

primer any les despeses son superiors als ingressos.  

 
10.4.3. Optimista 

 

La realització del projecte amb aquest escenari es viable, ja que el marge dels beneficis 

es bastant superior, respecte les despeses durant els 10 anys. A continuació, es mostra 

un gràfic on es corrobora la viabilitat del projecte. 

 

 
Figura  34. Evolució Ingressos vs Despeses a 10 anys. Escenari Optimista. 

Per tant, no hi ha cap dubte per a elaborar el projecte, si es donen aquestes condicions. 

 

10.5. Compte de resultats 
 

El compte de resultats, mostrarà si l’activitat principal l’empresa obté beneficis. Per 

altra banda, s’avaluarà diferents paràmetres com el ROI, el pay back i el TIR per a saber 

el número d’anys que necessitem per a recuperar la inversió feta, per a saber quina és la 

rendibilitat del projecte. 
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10.5.1. Pessimista 

 

En aquest escenari, el resultat des de el primer any es negatiu. Per tant, des de el principi 

no la companyia no generarà suficients fonts d’ingressos per a obtenir beneficis. 

 

En quant al Retorn de la inversió, tindrà un valor de 1.47, o 147% als 10 anys. Valor 

molt baix, ja que en aquest cas no es tenen en compte despeses com el personal. Per 

altra banda el TIR, en aquest escenari no es pot calcular el TIR, ja que des de el principi 

el flux de caixa és negatiu. 

 

Finalment, en quant al retorn de la inversió. Amb aquest escenari no hi haurà  retorn de 

la inversió, ja que el resultat de cada any, sempre és negatiu. Per tant, el projecte no serà 

viable. 

 
10.5.2. Realista 

 

En aquest escenari, disposarem d’ingressos per a obtenir beneficis amb els serveis oferts 

als clients. En quant al Retorn de la Inversió, tindrà un valor de 8,42, o 842% als 10 

anys. Valor acceptable, ja que amb aquest valor, es podrien cobrir altres despeses com 

les de personal. 

 

Per altra banda, per a calcular el TIR, es tindrà en compte el preu per servei. Així doncs, 

per si s’estipula un preu per client i servei de 15€. En aquest escenari, el TIR es del 

24%. Per tant, seria un projecte viable, ja que els valors acceptables per a que un 

projecte sigui viable amb beneficis importants, fluctua entre 20% i 30%. 

Però si agafo un preu per client i servei de 12€, per a entrar al mercat de forma 

agressiva, el TIR es del -13%. Per tant, el projecte amb aquest segon cas no seria viable. 

Tanmateix, amb aquesta dada, es podrà afirmar que el projecte tampoc serà viable si 

s’estipula un preu inferior a 12€, com 10€, 8€ i 6€, que eren els altres casos d’estudi 

d’aquest model realista. 

 

Finalment, en quant al pay back. A partir del cinquè any, és quant obtenim un resultat 

acumulat positiu. Per tant, el retorn de la inversió és de cinc anys. 

 
10.5.3. Optimista 

 

En aquest escenari, disposarem de molts ingressos per a obtenir beneficis amb els 

serveis oferts als clients, ja que és l’escenari més òptim. 

 

En quant al Retorn de la Inversió, tindrà un valor de 19,16 o 1916% als 10 anys. Valor 

molt alt, degut a que obtenim 6 projectes per any i el nombre de clients és força alt. Per 

altra banda el TIR, en aquest escenari serà molt alt, ja que no hi haurà valors negatius. 

 

Finalment, en quant al retorn de la inversió, des de el primer any l’empresa obté 

beneficis. Per tant, el retorn de la inversió és realitza al mateix any en que s’inicia el 

negoci empresarial. 

 

Aleshores, dels tres escenaris anteriors esmentats, el model de negoci es basarà en els 

valors del TIR, ROI i pay back del model realista, establint uns preus per servei, 
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aproximats als del mercat. Ja que els resultats d’aquets valors per als models pessimista 

i optimista, o bé no es poden calcular, o bé donarien valors molt alts. 

 

A continuació, s’adjunta una gràfic on es pot veure que el pay back es realitza al entre el 

quart i cinquè any, i on el marge al llarg dels 10 anys es positiu. 

 

 
Figura  35. Compte de Resultats. Escenari Realista 
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11. Conclusions i treball futur 
 

En aquest últim apartat, es comentarà la viabilitat de la creació d’una operadora del 

sector de les Telecomunicacions i les TIC a Catalunya. Realitzant un estudi teòric, tant a 

nivell tècnic, com a nivell econòmic.  

 

En quant a la part tècnica, s’ha proposat una única solució, ja que després d’avaluar 

diferents opcions, he cregut que era la més idònia, en quant connexions, dispositius, i la 

forma  d’utilitzar-los. Per aconseguir-ho, s’han establert enllaços redundants, tant amb 

els operadors de transport, com amb els operadors d’Internet. Així com, redundància 

d’equips. 

 

Per tant, tècnicament s’ha proporcionat un disseny òptim. He intentat oferir en tot 

moment, un servei d’alta disponibilitat, oferint redundància en mode backup, tant 

d’enllaços, com dispositius, per a garantir un bon nivell de servei als nostres clients. 

 

En quant a la part econòmica, he realitzat tres models econòmics. Un dels quals donava 

una visió pessimista (amb la realització d’un projecte per any). Una altre donava una 

visió realista (amb la realització de tres projectes per any), i l’últim donava una visió 

optimista (amb la realització de sis projectes per any). 

 

Per tant, la conclusió referent a la part econòmica, es que la viabilitat del projecte vindrà 

influenciada, per el número de projectes a realitzar durant l’any. I conseqüentment, per 

el número de clients nous per any. 

 

Dels tres models estudiats, la conclusió del model pessimista, és que no dona viabilitat 

per a la realització del projecte. Ja que durant l’evolució dels 10 anys estudiats, no hi ha 

benefici en l’elaboració del projecte.  

 

Basant-me en el model realista, he realitzat dues ofertes de venta de serveis per a veure 

la viabilitat del projecte. En primer lloc, la venta dels serveis s’ha ofert a preu aproximat 

de mercat, obtenint la viabilitat del projecte, amb una TIR del 24%, un Retorn de la 

inversió del 8,42 i un pay back de 4 anys i mig aproximadament. Per altra banda, s’ha 

estudiat vendre els serveis de forma més econòmica, als preus estipulats al mercat, per a 

captar el màxim de clients possibles. Amb aquesta forma de venta, es comprova que 

s’obté beneficis, per que el projecte no es viable ja que té una TIR de -13%. 

 

Per últim, el model optimista aporta beneficis des de el primer any. Dada ideal per a la 

creació d’una nova operadora, però fet poc probable.  

 

Com a conclusió general, veiem que es compleixen els comportaments típics del pla de 

negocis d’un operador de telecomunicacions que es basa en agregació d’economies 

d’escala. Així, veiem els paràmetres que més impacten en el model de negoci són 

l’ARPU i el número de clients. Per la seva part, les despeses tenen un impacte més 

limitat, ja que són lineals amb una corba de creixement bastant plana (propera a zero). 

 

Com a feina futura, s’hauria d’analitzar si el model de negoci de l’operador minorista 

també és viable. Amb un ARPU típic de 30 a 35EUR per usuari, en el nostre supòsit de 

venda de serveis a 15EUR tindríem un diferencial de 20EUR per usuari per assumir les 

despeses comercials minoristes i l’amortització de la inversió de la xarxa d’accés. 
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També, es podria estudiar l’evolució d’aquest model per desenvolupar un màster 

franquícia d’operador de xarxa ultra ràpida a Catalunya. 
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Annexes 
 

Business Plan. 

Datasheets equips Juniper models SRX 220. Ubicats al punt d’interconnexió d’Internet. 

Datasheets equips Cisco, model Cisco Catalyst 6880-X amb connexió als operadors 

troncals. 

  

 

 

  

 


